Zmluva č. 28459-9/2019-BA

Zmluva
na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu
časť III. – pobočky Východ
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ“)

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Štátna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA
30 807 484
2020592332

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len „poskytovateľ“)

BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra
Miroslav Bödör
konateľ spoločnosti BONUL, s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s., Štefánikova 10, Nitra
SK62 0900 0000 0002 3021 0345
GIBASKBX
36 528 170
2020147822
SK2020147822

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka
č. 11038/N
(ďalej len „poskytovateľ“)
Východiskovým podkladom zmluvy na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre
Sociálnu poisťovňu časť III. – pobočky Východ (ďalej len „zmluva“) sú súťažné podklady a
ponuka poskytovateľa zo dňa 11.01.2019 predložená do verejnej súťaže vyhlásenej vo
vestníku verejného obstarávania č. 239/2018 dňa 05.12.2018 pod značkou 17405-MSS v
rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
verejnom obstarávaní“).
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Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je preprava peňažných hotovostí v rámci poskytovania
bezpečnostnej služby pre Sociálnu poisťovňu pre časť III. – pobočky Východ, a to z
pobočiek Sociálnej poisťovne do pobočiek Všeobecnej úverovej banky, a.s. (ďalej len
„banka“) a ich následné vloženie na účet objednávateľa (ďalej aj „preprava peňažných
hotovostí“) v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej
bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“)
resp. podľa rovnocenných predpisov Európskej únie, ktoré oprávňujú poskytovateľa
prevádzkovať bezpečnostné služby na území Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi objednávateľa.
2. Poskytovateľ vyhlasuje že je oprávnený na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti, resp. podľa rovnocenných predpisov Európskej únie,
ktoré oprávňujú poskytovateľa prevádzkovať bezpečnostné služby na území Slovenskej
republiky.
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že nebolo voči nemu začaté žiadne konanie o pozastavení
prevádzkovania bezpečnostnej služby, konanie o odňatí licencie, resp. akékoľvek iné
konanie, ktoré by mohlo akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť jeho spôsobilosti vykonávať
svoje povinnosti v súlade s touto zmluvou (ďalej aj „konanie“). O prípadnom začatí
konania je poskytovateľ povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať, v
opačnom prípade bude objednávateľovi zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá mu
vznikla v dôsledku neoznámenia tejto skutočnosti.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet zmluvy riadne a včas a objednávateľ sa
zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za poskytované služby dohodnutú cenu.
Čl. III
Rozsah predmetu zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, prostredníctvom osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a prostredníctvom kontaktného operačného
strediska poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať prepravu peňažných
hotovostí v prepravných (zaplombovaných) obaloch a následne zabezpečiť vklad
peňažných hotovostí na účet objednávateľa, podľa dohodnutého harmonogramu prepravy
peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky Východ, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
Dokladom o vykonaní každej prepravy bude výkaz vykonaných prepráv peňažných
hotovostí podpísaný oprávneným zástupcom poskytovateľa.
2. Preprava peňažných hotovostí sa vykonáva ako pravidelná preprava a iba v pracovných
dňoch.
3. Objednávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo zmeny harmonogramu prepravy
peňažných hotovostí (príloha č. 2), ktorý sa bude realizovať formou vzájomne
odsúhlaseného očíslovaného zápisu o zmene prílohy podpísaného oprávnenými osobami
oboch zmluvných strán v súlade s čl. IV bodom 3 tejto zmluvy. Vzor zápisu o zmene tvorí
prílohu č. 4 k tejto zmluve.
4. Požiadavka objednávateľa na prepravu peňažných hotovostí mimo dohodnutého
harmonogramu musí byť hlásená na kontaktné operačné stredisko poskytovateľa
najmenej 3 hodiny vopred.
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5. Vklad peňažných hotovostí na účet objednávateľa sa poskytovateľ zaväzuje realizovať
každý pracovný deň jednotlivo za každé miesto plnenia (ústredie a pobočky
objednávateľa).
6. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať
objednávateľa pred prvou prepravou.

zaškolenie

oprávnených

zamestnancov

7. Poskytovateľ sa zaväzuje za účelom zabezpečenia prepravy peňažných hotovostí
poskytovať objednávateľovi bezodplatne potrebný počet jednorazových bezpečnostných
vreciek (tzv. safebag).
8. Poskytovateľ zaväzuje plniť ďalšie pokyny objednávateľa súvisiace s predmetom zmluvy.
9. Poskytovateľ sa zaväzuje predkladať objednávateľovi mesačne vždy do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca podrobné výkazy, prehľady a zistenia, týkajúce sa prepravy
peňažných hotovostí.
10. Podmienky a pravidlá pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky Východ
budú podrobne upravené v osobitnej smernici pre prepravu peňažných hotovostí, ktorú
vyhotoví poskytovateľ do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
Smernica pre prepravu peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky Východ musí
obsahovať najmä:
a) zoznam kontaktných osôb objednávateľa a poskytovateľa zodpovedných za
organizovane, plánovanie a zabezpečovanie výkonu prepravy peňažných hotovostí,
b) miesto a čas prevzatia zaplombovaného obalu k pravidelnej preprave,
c) zoznam obchodných miest banky,
d) zoznam vozidiel oprávnených na vjazd do priestorov banky,
e) zoznam odborne spôsobilých zamestnancov poverených výkonom prepravy peňažných
hotovostí,
f) pravidlá a pokyny na objednávanie mimoriadnej prepravy,
g) pravidlá a pokyny na balenie a plombovanie prepravného obalu,
h) spôsob a vzor zabezpečenia (plombovania) prepravných obalov,
i) pravidlá a pokyny pri preberaní a odovzdávaní zaplombovaného obalu,
j) postup zamestnancov poskytovateľa v mimoriadnych situáciách (poškodenie obalu,
prepad, lúpež a pod.).
11. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať prepravu peňažných hotovostí v súlade:
a) so všetkými ustanoveniami tejto zmluvy vrátane jej príloh,
b) so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) so všetkými vnútornými predpismi objednávateľa, s ktorými bol poskytovateľ riadne a
preukázateľne oboznámený,
d) so všetkými povoleniami, resp. oprávneniami, ktoré sú podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov potrebné na riadne vykonanie predmetu zmluvy a
e) so všetkými pokynmi objednávateľa.
12. Poskytovateľ vyhlasuje, že:
a) si prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy so všetkými
časťami a prílohami a tieto neobmedzene akceptuje,
b) sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, pre
účely riadneho výkonu prepravy peňažných hotovostí podľa tejto zmluvy, ako aj s
miestnymi podmienkami pre ich vykonanie, nemá proti nim námietky a je si vedomý toho,
že v priebehu vykonávania prepravy peňažných hotovostí si nemôže uplatňovať nároky
na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol ako odborne spôsobilá
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osoba, zistiť pri oboznámení sa s podkladmi a miestom vykonávania prepravy peňažných
hotovostí,
c) potrebné zmluvné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
d) na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k
dispozícii je schopný vykonávať zmluvné výkony zodpovedne, kompletne a funkčne podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.
13. Poskytovateľ vyhlasuje že ku dňu podpísania tejto zmluvy a počas celej doby jej platnosti
a účinnosti má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené objednávateľovi
a škody spôsobené tretím osobám v dôsledku výkonu svojej činnosti vo výške minimálne
500 000,- EUR. Poistná zmluva, resp. poistný certifikát tvorí prílohu č. 3 k zmluve.
Čl. IV
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú pobočky objednávateľa pre časť III. – pobočky
Východ, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby spresniť/redukovať/meniť miesta
plnenia predmetu zmluvy, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
3. Zmena zoznamu miest plnenia pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky
Východ sa bude realizovať formou vzájomne odsúhlaseného očíslovaného zápisu o
zmene prílohy podpísaného oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Vzor zápisu o
zmene tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve. Zápis o zmene zoznamu miest plnenia pri
preprave peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky Východ nadobudne platnosť dňom
podpísania zápisu o zmene a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len
„register“). Osoby oprávnené podpisovať zápis o zmene zoznamu miest plnenia pri
preprave peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky Východ:
a) za objednávateľa: riaditeľ sekcie prevádzky,
b) za poskytovateľa: konateľ spoločnosti.
Čl. V
Spôsob prepravy peňažných hotovostí
1. Zmluvné strany sa dohodli, že preprava peňažných hotovostí sa začne realizovať odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a končí dňom skončenia jej účinnosti.
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy po celú dobu jej platnosti
a účinnosti, v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste. Poskytovateľ je pri výkone
kontroly povinný poskytnúť poverenému zástupcovi objednávateľa maximálnu súčinnosť.
3. Ak objednávateľ zistí počas výkonu kontroly akékoľvek porušenie tejto zmluvy, písomne
vyzve poskytovateľa na vykonanie nápravy a určí mu primeranú lehotu na jej vykonanie. V
prípade, ak poskytovateľ nedostatky neodstráni, vzniká objednávateľovi právo od tejto
zmluvy odstúpiť podľa čl. XII tejto zmluvy.
4. V prípade akýchkoľvek nedostatkov vzniknutých pri preprave peňažných hotovostí je
poskytovateľ povinný objednávateľom reklamovaný nedostatok na vlastné náklady
odstrániť v čo najkratšom čase (s prihliadnutím na povahu nedostatku), najneskôr však do
24 hodín od písomnej reklamácie nedostatku objednávateľom.
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5. Poskytovateľ je povinný objednávateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť všetky
podstatné skutočnosti súvisiace s premetom zmluvy, napr. škody, odcudzenie, zásahy
tretích osôb a pod.
Čl. VI
Cena
1. Celková cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v eurách podľa
ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako
cena maximálna.
Celková cena za predmet zmluvy v € bez DPH:
453 024,00
20% sadzba DPH v €
90 604,80
Celková cena za predmet zmluvy v € s DPH:
543 628,80
(slovom: päťstoštyridsaťtritisícšesťstodvadsaťosem eur osemdesiat centov s DPH)
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
platných v čase zdaniteľného plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo celkovú cenu za predmet zmluvy nevyčerpať
a poskytovateľ sa zaväzuje uvedené právo objednávateľa akceptovať.
2. Celková cena za predmet zmluvy je dohodnutá ako súčin ceny za jeden (1) výkon služby
prepravy peňažnej hotovosti a predpokladaného počtu výkonov/prepráv peňažných
hotovostí v počte 10 296.
3. Cena za 1 výkon služby prepravy peňažnej hotovosti je dohodnutá vo výške 44,- EUR bez
DPH, 20% sadzba DPH 8,80 EUR, 52,80 EUR s DPH. Fakturovaná cena za výkon služby
prepravy peňažných hotovostí podľa čl. VII sa určí ako súčin ceny za 1 výkon služby
prepravy peňažnej hotovosti a počet vykonaných prepráv v každom objekte.
4. Predpokladaný počet výkonov služby prepráv peňažnej hotovosti počas platnosti zmluvy
spolu za všetky pobočky pre časť III. – pobočky Východ podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy
uvedený v bode 2 tohto článku je určený ako maximálny, pričom objednávateľ si
vyhradzuje právo nevyčerpať tento počet prepráv a poskytovateľ sa zaväzuje uvedené
právo objednávateľa akceptovať.
5. Celková zmluvná cena za predmet zmluvy obsahuje všetky náklady poskytovateľa
potrebné k preprave peňažných hotovostí, a to najmä základnú mzdu (minimálnu mzdu a
jej percentuálne zvýšenie), odmenu, vecné bezpečnostné a technické prostriedky,
bezpečnostné vrecká) a tiež všetky zľavy, dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci
uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné
náklady súvisiace s poskytovaním predmetu zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený
požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do
ceny predmetu zmluvy.
6. V prípade výkonu služby prepravy peňažnej hotovosti nad rámec harmonogramu
uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve platí cena dohodnutá v bode 3 tohto článku
zmluvy.
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Čl. VII
Platobné podmienky
1. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za prepravu peňažných hotovostí na základe
mesačných faktúr. Mesačná faktúra za prepravu peňažných hotovostí bude vyhotovená
súhrnne za všetky miesta plnenia, musí obsahovať detailný rozpis fakturovaných čiastok a
povereným zástupcom objednávateľa podpísané doklady, preukazujúce riadne vykonanie
fakturovaných činností. Prílohou faktúry budú výkazy vykonaných prepráv peňažných
hotovostí v predchádzajúcom mesiaci za každé miesto plnenia objednávateľa podľa
prílohy č. 1 k tejto zmluve. Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť mesačné faktúry
najneskôr do desiateho (10.) dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v
ktorom boli fakturované činnosti vykonávané.
2. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne
objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby.
4. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má
voči poskytovateľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy
poskytovateľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť
pri úhrade faktúr poskytovateľa.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo
čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Poskytovateľ vyhlasuje, že
obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej
podobe na emailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. Všetky faktúry
vyplývajúce z tejto zmluvy podliehajú povinnosti zverejnenia zo strany objednávateľa.
6. Poskytovateľom vyhotovená faktúra, ako daňový doklad, musí byť v súlade
s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. V prípade, že faktúra vyhotovená poskytovateľom nebude obsahovať všetky
zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi počas plynutia lehoty
splatnosti poskytovateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a poskytovateľ je povinný podľa
charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou
splatnosti. Poskytovateľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru
znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú
v predchádzajúcom bode. Nová lehota splatnosti faktúr začne plynúť až v okamihu
doručenia doplnených/opravených/nových faktúr do podateľne objednávateľa.
7. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť uhradiť ktorúkoľvek z faktúr v prípade, ak
poskytovateľ poruší alebo bude v omeškaní so splnením ktorejkoľvek povinnosti, ktorá mu
vyplýva z plnenia tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V tomto
prípade nebude objednávateľ v omeškaní s plnením svojich platobných povinností podľa
tejto zmluvy a poskytovateľ si nebude môcť voči nemu z tohto titulu uplatňovať žiadne
nároky.
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Čl. VIII
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Pri preprave peňažných hotovostí sa poskytovateľ zaväzuje:
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy objednávateľa a
povolenia (licencie) a pri plnení svojich povinností postupovať vždy primerane
okolnostiam a stupňom ohrozenia života, zdravia a majetku alebo narušenia verejného
poriadku,
b) vykonávať predmet zmluvy riadne a včas, s náležitou odbornou starostlivosťou a v
súlade so záujmami objednávateľa, ktoré sú mu známe, alebo mu musia byť známe
a všestranne chrániť záujmy objednávateľa;
c) oznamovať objednávateľovi bez zbytočného odkladu informácie, ktoré sa dozvie pri
plnení predmetu zmluvy alebo ktoré súvisia s jej výkonom tak, aby bolo možné
predchádzať vzniku škody na majetku objednávateľa,
d) oznámiť začatie konania o odobratí licencie vydanej podľa predpisov uvedených v čl. II
bod 1 tento zmluvy, a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tom dozvie, resp.
kedy sa o začatí konania mohol dozvedieť,
f) v rámci prevencie predkladať návrhy na opatrenia nutné k riadnemu efektívnemu
zaisteniu plnenia predmetu zmluvy.
2. Poskytovateľ sa súčasne zaväzuje, že vopred (minimálne 3 pracovné dni) pred začatím
prepravy písomne zašle objednávateľovi zoznam svojich zamestnancov, ktorých použije
na plnenie predmetu zmluvy s uvedeným ich identifikačných údajov a zoznam vozidiel s
EČV, ktoré budú vstupovať do areálu objednávateľa za účelom plnenia predmetu zmluvy.
Poskytovateľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej inej osobe ani vozidlu nebude
povolený vstup do akéhokoľvek z miest výkonu predmetu zmluvy bez predchádzajúceho
súhlasu objednávateľa. Poskytovateľ je povinný na výkon predmetu zmluvy použiť len tie
osoby, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé, skúsené a preukázateľne poučené
(BOZP, OPP, technologické postupy a pod.). Poskytovateľ je ďalej povinný zabezpečiť
výmenu ktorejkoľvek z osôb za predpokladu, že táto osoba:
a) porušila všeobecne záväzné právne predpisy, pokyny objednávateľa, resp. povinnosti
poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy,
b) ohrozila bezpečnosť a zdravie ostatných osôb poskytovateľa alebo tretích osôb,
c) poškodila životné prostredie alebo majetok objednávateľa alebo tretích osôb.
3. Objednávateľ sa zaväzuje na požiadanie poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú
súčinnosť, ktorá je potrebná na riadny výkon predmetu zmluvy. Súčinnosť objednávateľa
spočíva v tom, že objednávateľ zabezpečí:
a) prístup na miesta plnenia predmetu zmluvy,
b) predloženie požadovaných dokladov, informácii a iných podkladov, ktoré sú potrebné
na riadne plnenie predmetu zmluvy.
Čl. IX
Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhrada škody
1. V prípade, ak poskytovateľ nesplní povinnosť vykonávať predmet zmluvy riadne,
v dohodnutom čase, dohodnutým spôsobom a v rozsahu práv a povinností podľa čl. II, III,
IV, V a VIII tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 500 EUR za každý prípad porušenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí objednávateľovi do 30 dní
odo dňa jej uplatnenia.
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2. V prípade, ak poskytovateľ neodstráni reklamovaný nedostatok v termíne dohodnutom v
čl. V bode 4 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 500 EUR za každý, aj začatý deň omeškania poskytovateľa, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí
objednávateľovi do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
3. V prípade, ak poskytovateľ nesplní akúkoľvek ďalšiu povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy,
objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za
každý prípad porušenia tejto povinnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí objednávateľovi do 30 dní
odo dňa jej uplatnenia.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote je
poskytovateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške
určenej nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z.
Objednávateľ sa zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí poskytovateľovi najneskôr
do tridsať (30) dní odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.
5. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty a nezaniká povinnosť pre porušenie, ktorej bola sankcia
uložená.
6. Zmluvné strany sa dohodli na započítaní vzájomných pohľadávok, vyplývajúcich z tejto
zmluvy podľa ustanovenia § 364 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený
započítať zmluvné pokuty podľa tohto článku zmluvy proti zmluvnej cene alebo jej časti.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi akúkoľvek škodu, náklady, nároky,
súdne žaloby, straty alebo výdavky, ktoré vznikli alebo vzniknú ako dôsledok akéhokoľvek
konania alebo opomenutia konania pri výkone ich oprávnení vyplývajúcich z tejto zmluvy,
resp. prípadných dodatkov uzatvorených na základe tejto zmluvy alebo v dôsledku
nesplnenia, vadného, alebo oneskoreného splnenia ktoréhokoľvek záväzku poskytovateľa
vyplývajúceho z tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovateľ bude zodpovedať za akúkoľvek škodu
na majetku objednávateľa preukázateľne vzniknutú konaním, resp. nekonaním
poskytovateľa, ktorá vznikne v čase od účinnosti tejto zmluvy a v jej súvislosti v určených
miestach plnenia, s výnimkou prípadov, kedy škoda vznikla preukázateľne priamo v
dôsledku konania, resp. nekonania objednávateľa. Pri preukazovaní zodpovednosti za
škodu sa bude postupovať v zmysle bodu 9 tohto článku zmluvy.
9. V prípade vzniku škody na majetku objednávateľa, je poskytovateľ povinný v lehote
uvedenej v písomnej výzve objednávateľa preukázať, že škoda na majetku objednávateľa
nevznikla v dôsledku porušenia jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto
zmluvy. V opačnom prípade platí, že poskytovateľ zodpovedá za takto vzniknutú škodu, a
to v plnom rozsahu.
Čl. X
Kontaktné osoby a údaje
1. Kontaktné miesta objednávateľa za jednotlivé miesta plnenia predmetu zmluvy sú
uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Kontaktné osoby za jednotlivé miesta plnenia
predmetu zmluvy sú uvedené v osobitnej smernici pre prepravu peňažných hotovostí.
Spoločný zástupca objednávateľa pre všetky miesta plnenia predmetu zmluvy je
špecialista fyzickej bezpečnosti.
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2. Kontaktné údaje operačného strediska poskytovateľa:
preprava@bonul.sk.
3. Zmluvné strany sú povinné, v prípade zmien kontaktných údajov, o týchto zmenách bez
zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu. Oznámenie zmeny kontaktných
údajov zabezpečia zmluvné strany písomne, resp. elektronickou formou.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za mimoriadnu udalosť sa považuje každý
jav/udalosť v dôsledku ktorej objednávateľovi hrozí, resp. vznikne škoda na majetku.
Čl. XI
Ochrana dôverných informácií a informačná bezpečnosť
1. Zmluvné strany, ich zamestnanci ako aj ich subdodávatelia a ich zamestnanci sú povinní
zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej
prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách, a/alebo ktoré im boli
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili
počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi ktoré podliehajú
ochrane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a s údajmi získanými v rámci predzmluvných rokovaní, ktoré súvisia
so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej
postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania zmluvy
verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy získať z bežne
dostupných informačných prostriedkov,
c) ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi alebo
ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,
e) ak je to potrebné pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo
iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,
f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori alebo
právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní
povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
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3. Zmluvné strany a ich zamestnanci sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty
budú s poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými
informáciami. Poskytovateľ je v tejto súvislosti povinný uviesť zoznam všetkých svojich
činností a subdodávateľov, ktorými má v úmysle zabezpečiť akúkoľvek časť plnenia
predmetu zmluvy (činností) a iných osôb, využitím ktorých technických a odborných
kapacít chce preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
6. Ustanovenia predchádzajúcich bodov budú platiť aj po dobe platnosti a účinnosti zmluvy,
a to až do doby, kedy sa informácie stanú verejne známymi.
Čl. XII
Skončenie zmluvy
1. Zmluva môže skončiť:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním celkovej ceny za predmet
zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných
strán. Zmluvné strany sa dohodli na 9-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane.
3. Vypovedaním zmluvy nevzniknú objednávateľovi žiadne dodatočné záväzky voči
poskytovateľovi.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade:
a) podstatného porušenia tejto zmluvy poskytovateľom; za podstatné porušenie zmluvy sa
považuje porušenie záväzkov poskytovateľa vyplývajúce z čl. II, III, IV, V, VIII a XI tejto
zmluvy,
b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak poskytovateľ nesplní svoju
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá,
c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností poskytovateľom, ktoré
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov; za opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a viackrát,
d) podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní
e) z dôvodov uvedených v tejto zmluve.
Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie poskytovateľa na
neplnenie zmluvných povinností a na možnosť skončenia tejto zmluvy odstúpením.
5. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s
úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote
splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie
platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením.
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6. Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Čl. XIII
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné
skutočnosti, ktoré nastali po podpísaní zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V
prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy poskytovateľovi
alebo objednávateľovi, bude povinná zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými
stranami primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie
akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného
alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v
súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť
objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov poskytovateľa podal proti nemu návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie
a jej ukončenie.
4. Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo
zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto
zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. ochrana
dôverných informácií a informačná bezpečnosť.
5. Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade
s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná.
6. Na plnenie predmetu zmluvy môže poskytovateľ využiť subdodávateľov. Poskytovateľ
je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje
o všetkých známych subdodávateľoch poskytovateľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy
a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve a
obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti
zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
7. V prípade zmeny subdodávateľa je poskytovateľ najneskôr tri (3) pracovné dni
pred zmenou subdodávateľa povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje
o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zmena nového
subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy k zmluve, ktorý nadobudne platnosť
dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri; vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve tvorí
prílohu č. 4 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. 5 k
zmluve sú:

za poskytovateľa: konateľ spoločnosti

za objednávateľa: riaditeľ sekcie prevádzky.
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8. Poskytovateľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov),
jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri
partnerov verejného sektora“), ktorí sú uvedení v prílohe č. 5 k tejto zmluve musia byť
v čase uzatvorenia zmluvy v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov
verejného sektora. objednávateľ neuzatvorí túto zmluvu s poskytovateľom, ak v čase
uzatvorenia zmluvy nebude mať on, jeho subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú podmienku zápisu v registri
partnerov verejného sektora, alebo ak poskytovateľovi bude uložený zákaz účasti podľa §
182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
9. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za plnenie
predmetu zmluvy.

XIV
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu
ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na
zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny stanovenej v čl. VI bode 1 tejto zmluvy podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 Miesta plnenia pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky
Východ,
Príloha č. 2 Harmonogram prepravy peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky Východ
Príloha č. 3 Poistná zmluva
Príloha č. 4 Vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve
Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami. Písomná zmena príloh č. 1, 2 a 5 k zmluve pre
časť III. – pobočky Východ sa bude vykonávať formou zápisu o zmene prílohy, ktorý bude
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zápis o zmene prílohy nadobudne platnosť dňom
podpísania zápisu o zmene prílohy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
v registri. Každá zmena zmluvy musí byť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní
a európskou legislatívou.
6. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli,
že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a európskou
legislatívou.
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7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi
na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné
spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne
príslušnému súdu.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo
neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na miesto
neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu
tejto zmluvy.
9. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú,
že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Nitre, dňa:......................

V Bratislave, dňa:....................

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

..................................
Miroslav Bödör
konateľ
BONUL, s.r.o.

..................................
Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne
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Príloha č. 1 k zmluve č. 28459-9/2019-BA Miesta plnenia pri preprave peňažných hotovostí
pre časť III. – pobočky Východ
Miesta plnenia pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. - pobočky Východ

P.č.

Sociálna poisťovňa

Adresa

Pobočky VÚB, a.s.

1 pobočka Prešov

Masarykova 1, 080 01 Prešov

Prešov, Masarykova 13

2 pobočka Bardejov

Hurbanova 6, 085 46 Bardejov

Bardejov, Kellerova 1

3 pobočka Humenné

Námestie slobody 58, 066 57 Humenné

Humenné, Námestie slobody 26/10

4 Snina, vysunuté pracovisko

Budovateľská 2204, 069 01 Snina

Humenné, Námestie slobody 26/10

5 pobočka Poprad

Ul. 1. mája 24, 058 01 Poprad

Poprad, Mnoheľova 2832/9

6 pobočka Stará Ľubovňa

Budovateľská 42/535, 064 01 Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa, Obchodná 2

7 pobočka Svidník

Sovietskych hrdinov 121, 089 01 Svidník

Svidník, Centrálna 584/5

8 pobočka Vranov n. Topľou

Rázusova 128, 093 18 Vranov nad Topľou

Vranov n. Topľou, Nám. slobody 6

9 pobočka Košice

Festivalové nám. 1, 041 84 Košice

Košice, Štúrova 27/A

10 pobočka Michalovce

Námestie osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce

Michalovce, Námestie slobody 3

11 pobočka Rožňava

Šafárikova 22, 048 13 Rožňava

Rožňava, Štefánikova21

12 pobočka Spišská N. Ves

Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves

Spišská N. Ves, Letná 33

13 pobočka Trebišov

M. R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov

Trebišov, M. R. Štefánika 3197/32
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Príloha č. 2 k zmluve č. 28459-9/2019-BA Harmonogram prepravy peňažných hotovostí pre
časť III. – pobočky Východ

Harmonogram prepravy peňažných hotovostí pre časť III. – pobočky Východ

P.č.

Sociálna poisťovňa

Adresa

1 pobočka Prešov

Masarykova 1, 080 01 Prešov

2 pobočka Bardejov

Hurbanova 6, 085 46 Bardejov

3 pobočka Humenné

Námestie slobody 58, 066 57 Humenné

4 Snina, vysunuté pracovisko

Budovateľská 2204, 069 01 Snina

5 pobočka Poprad

Ul. 1. mája 24, 058 01 Poprad

6 pobočka Stará Ľubovňa

Budovateľská 42/535, 064 01 Stará Ľubovňa

7 pobočka Svidník

Sovietskych hrdinov 121, 089 01 Svidník

8 pobočka Vranov n. Topľou

Rázusova 128, 093 18 Vranov nad Topľou

9 pobočka Košice

Festivalové nám. 1, 041 84 Košice

10 pobočka Michalovce

Námestie osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce

11 pobočka Rožňava

Štítnická 12, 048 13 Rožňava

12 pobočka Spišská N. Ves

Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves

13 pobočka Trebišov

M. R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov

Čas prevzatia peňažných hotovostí v
pokladni

Pondelok 15:30 – 15:45
Utorok
14:30 – 14:45
Streda
15:30 – 15:45
Štvrtok
12:30 – 12:45
Piatok
14:30 – 14:45
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Príloha č. 3 k zmluve č. 28459-9/2019-BA Poistná zmluva

POISTNÁ ZMLUVA
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Príloha č. 4 k zmluve č. 28459-9/2019-BA Vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve

Vzor zápisu o zmene prílohy č. ..... k zmluve
ZÁPIS
o zmene prílohy č. ..... pre časť III. – pobočky Východ
k zmluve na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu
(ďalej len „zmluva“) medzi:
BONUL, s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“) a Sociálnou poisťovňou (ďalej len „objednávateľ“)
V súlade s čl. ....... bodom .... zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spôsobe
zmeny prílohy č. ....... k zmluve pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. - pobočky
Východ, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými osobami podpisujú tento zápis, ktorým
sa mení príloha č. ....... - pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. - pobočky Východ,
ktorá tvorí prílohu k tomuto zápisu.
Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. ....... pri preprave peňažných hotovostí
pre časť III. - pobočky Východ:
....................................................................................................................................................
...............
....................................................................................................................................................
...............
Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. ......
pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. - pobočky Východ k zmluve.
Za poskytovateľa:
Bratislava, dňa ...............

.........................................
konateľ

Za objednávateľa:
Bratislava, dňa....................

...................................
riaditeľ sekcie prevádzky

Príloha: Príloha č. ....... pri preprave peňažných hotovostí pre časť III. - pobočky Východ

17

Príloha č. 5 k zmluve č. 28459-9/2019-BA Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, 949 05 Nitra
IČO: 36 528 170

Na poskytovaní plnenia zmluvy na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu
poisťovňu – pre časť III. – pobočky Východ č. 28459-9/2019-BA
a) sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými
kapacitami.*
b) sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

P.
č.

Meno
a priezvisko
alebo obchodné
meno alebo
názov
subdodávateľa
Adresa sídla
alebo miesta
podnikania

IČO

Meno
a priezvisko,
adresa pobytu
a dátum
narodenia osoby
oprávnenej konať
za subdodávateľa

Podiel
plnenia zo
zmluvy v %

Predmet subdodávok

1.
2.
3.

V Nitre dňa .....................
................................................
Miroslav Bödör
konateľ
BONUL, s.r.o.

* Nehodiace sa prečiarknite
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