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 SERVISNÁ ZMLUVA   Č.  

na zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení 

 

 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo:   Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

V zastúpení:  Ing. Marián Valentovič - generálny riaditeľ  

IČO:   30794536 

DIČ.:   2021777780 

Bankové spojenie: Štátna Pokladnica 

Číslo účtu:  7000136567/8180 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:    

Sídlo:      

V zastúpení:       

Zapísaný:    

IČO:    

DIČ.:    

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:       

(ďalej len „poskytovateľ“)   

 

 

Preambula 
 

Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov dohodli, ţe ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať 

týmto zákonom. Uzatvorenie zmluvy je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy sú práce a sluţby, spočívajúce vo vykonávaní kontrolnej 

a servisnej činnosti pre zabezpečenie akcieschopnosti elektrickej poţiarnej signalizácie 

LOOP500 (ďalej len „EPS“) v zmysle § 13, § 14 a § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej 

poţiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej 

kontroly v objekte miesta areálu budov objednávateľa v Bratislave na Ţupnom nám.  
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č. 5-6. Obsah, rozsah a spôsob vykonania kontrolnej činnosti, ako aj lehoty ich 

vykonávania určuje citovaná vyhláška.  

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné mesačné kontroly zariadenia EPS 

v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z.z., § 15 ods. 2 písm. b) (mesačne) – 8 x ročne mimo 

mesiaca ročnej kontroly a štvrťročných kontrol. 

1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné štvrťročné kontroly zariadenia EPS 

v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z.z., § 15 ods. 2 písm. c) (štvrťročne) – 3 x ročne 

v mesiacoch apríl, júl a október. 

1.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné ročné kontroly zariadenia EPS 

v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z.z., § 15 ods. 2 písm. d) (ročne) – 1 x ročne v mesiaci 

január. 

1.5 Predmetom tejto zmluvy nie je vykonávanie dennej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky 

č. 726/2002 Z.z., § 15 ods. 2 písm. a). Denné kontroly EPS zabezpečuje a za ich 

vykonávanie zodpovedá objednávateľ. 

1.6 Zápis o vykonaných kontrolách bude zaznamenaný v prevádzkovej knihe EPS. Ročná 

odborná prehliadka bude ukončená doručením revíznej správy objednávateľovi, 

najneskôr 15-ty kalendárny deň po ukončení mesiaca, v ktorom bola revízia vykonaná. 

1.7 Pokiaľ objednávateľ nevyplatí poslednú vystavenú faktúru poskytovateľom v dobe 

splatnosti, poskytovateľ si vyhradzuje právo nevykonať nasledujúce pravidelné 

kontroly a nie je zodpovedný za následné akékoľvek postihy objednávateľa. 

1.8 Servisnú činnosť vykonáva poskytovateľ na základe oznámenia objednávateľa 

o vzniku poruchy. Poskytovateľ sa zaväzuje, v prípade poruchy túto odstrániť a za 

týmto účelom  prevádzkovať pohotovostnú poruchovú sluţbu nasledovne: 

   

Non stop servisný mobil :   

  e-mail:     

 

1.9 Havarijné situácie oznamuje objednávateľ e-mailom, telefonicky alebo osobne. Pričom 

je povinný uviesť minimálne nasledovné údaje: meno nahlasovateľa poruchy, svoje 

telefónne číslo, označenie zariadenia a stručný popis poruchy 

1.10   Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade telefonického oznámenia poruchy súčasne 

objednávateľ zašle písomné ohlásenie poruchy na vyššie uvedený e-mailový kontakt. 

Oznámenia porúch urobené telefonicky alebo osobne sa zaznamenávajú 

v prevádzkovej knihe poskytovateľa. 

1.11  Poskytovateľ sa zaväzuje do 24 hodín od nahlásenia poruchy dostaviť sa 

k objednávateľovi za účelom vykonávania potrebných zásahov na zariadení EPS. 

Poskytovateľ sa týmto zaväzuje kaţdú poruchu odstrániť do 48 hodín od príchodu, 

s výnimkou prípadov, kedy náhradný diel nie je na území Slovenskej republiky  

a musí byť dovezený zo zahraničia, alebo v iných obdobných prípadoch, kedy navrhne 

náhradné riešenie. 

1.12  Ustanovenie bodu 1.11 neplatí pri zásahu vyššej moci a bude uskutočnené v čo 

najkratšom termíne, s prihliadnutím na skutočný stav situácie. 

1.13 Zápis o vykonanom servisnom zásahu bude zaznamenaný v prevádzkovej knihe EPS 

a objednávateľom poverená osoba, prípadne osoba, ktorá umoţnila vykonanie zásahu 

potvrdí vykonanie kontroly poskytovateľovi na osobitnom doklade. 

1.14 Objednávateľ umoţní poskytovateľovi prístup servisného vozidla do areálu objektu, 

za účelom vykonania kontrolnej a servisnej činnosti 
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Článok II. 

Cena a platobné podmienky 

 

2.1  Zmluvné strany si dohodli ceny za sluţby v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách      

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon    

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

nasledovne: 

2.1.2   Cena za vykonanie mesačnej skúšky činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie na 

zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy: .......s DPH a bez DPH EUR 

(slovom...........EUR) 

2.1.3   Cena za vykonanie štvrťročné skúšky činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie na 

           zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy: ...... s DPH a bez DPH EUR  

           (slovom...........EUR) 

2.1.4   Cena za vykonanie ročnej odbornej skúšky činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie  

           na zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy: ........ s DPH a bez DPH EUR  

            (slovom...........EUR) 

2.1.5  Cena za vykonanie servisného zásahu je stanovená sadzbou ........ s DPH a bez DPH 

EUR (slovom...........EUR) 

/ hod / osoba . 

2.1.6    Kilometrovné ..... s DPH a bez DPH EUR (slovom...........EUR) 

2.1.7    Vymenené poškodené časti zariadenia EPS budú účtovane v zmysle platného cenníka 

            poskytovateľa. 

2.2  Uvedené ceny sú splatné na základe poskytovateľom vystavenej faktúry, najneskôr 14 

dní od obdrţania faktúry objednávateľom, na účet poskytovateľa. 

2.3  Právo vystaviť daňový doklad vzniká poskytovateľovi po vykonaní prác, na základe 

protokolu potvrdeného objednávateľom. 

 

 

Článok III. 

Trvanie a plnenie zmluvy 

 

3.1  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2014 odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy alebo do vyčerpania sumy.........s DPH a bez DPH EUR (slovom...........EUR), 

podľa toho čo nastane skôr. 

3.2 Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie poskytovateľa: 

a) zabezpečenie dodrţiavania prevádzkovo technických podmienok zariadení 

b) obsluhovanie zariadenia spôsobilou a náleţite poučenou osobou 

c) sprístupnenie zariadenia a vytvorenie podmienok pre realizovanie servisných 

úkonov vo všetkých potrebných priestoroch objektu 

3.3       Zmluvné strany sa dohodli, ţe túto zmluvu je moţné ukončiť písomnou dohodou  

            zmluvných strán. 

3.4 V prípade hrubého porušenia záväzkov zmluvných strán môţe strana, ktorej práva boli 

hrubo porušené odstúpiť od tejto zmluvy. V takom prípade musí byť uvedené 

konkrétne porušenie záväzku druhej strany. Na tento účel sa podstatným porušením 

zmluvných podmienok rozumie najmä: 

a) zo strany poskytovateľa: opakované nedodrţanie zmluvne dohodnutého termínu, 

rozsahu, kvality a ceny sluţby, 

b) zo strany objednávateľa: opakované omeškanie (viac ako 2x) s úhradou faktúry 

o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 
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Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho 

doručenia druhej strane. 

 

 

Článok IV 

Spoločné a záverečne ustanovenia 

 

4.1 Poskytovateľ je oprávnený po vzájomnej dohode s objednávateľom a na základe 

osobitnej objednávky vykonávať zmeny na servisovaných zariadeniach, ďalej ich 

rozširovať, prípadne premiestňovať v rámci zmluvného objektu. 

4.2 Poskytovateľ a jeho zamestnanci, ktorí sa podieľajú na realizácii tejto zmluvy sa 

písomne zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o predmete zmluvy ako aj 

o skutočnostiach, s ktorými sa počas realizácie predmetu tejto zmluvy zoznámili. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje okamţite hlásiť objednávateľovi všetky informácie zistené 

pri plnení predmetu zmluvy, ktoré sa týkajú znefunkčnenia, alebo zníţenia parametrov 

zariadení uvedených v predmete zmluvy. 

4.4 Škoda, resp. náklady spojené s opravou spôsobené vyššou mocou, (napr.: úder blesku, 

povodeň, poţiar,...) objednávateľom, alebo neoprávnenou treťou osobou, ide na ťarchu 

objednávateľa. Toto ustanovenia platí aj na zariadenia a systémy v záručnej lehote. 

4.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4.6 Zmeny a dodatky k tejto zmluve moţno vykonať len po vzájomnom odsúhlasení 

zmluvnými stranami, v písomnej forme. 

4.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ dostane 

dve vyhotovenia tejto zmluvy a objednávateľ dostane 3 vyhotovenia tejto zmluvy. 

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 
4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvorili slobodne, váţne, zrozumiteľne, bez časovej 

tiesne a na znak toho, ţe jej obsah sa zhoduje s ich vôľou, zmluvu podpísali. 

4.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2. 

 

Prílohy:  Príloha č.1 : Zoznam kontrolovaných zariadení v objekte 

   

 

 

V Bratislave, dňa       V Bratislave, dňa 

  

 

 

Za poskytovateľa:                 Za objednávateľa: 

 

 

 

.....................................      ......................................... 

                                                                                                      Ing. Marián Valentovič 

                                                                                                           generálny riaditeľ  
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Príloha č.1 k zmluve č. 

 

Úkony potrebné pri revíziách požadovaných 
zariadení : Bez cien náhradných dielov a prác na 

opravu zariadení. 

(1/4 - štvrťročná skúška činnosti, R - pravidelná ročná revízia) 

požiarna ústredňa 

(LOOP - 500) 

očistenie povrchu ústredne - 1/4, R 
kontrola neporušenosti izolácie vodičov - R 
kontrola spájkového a skrutkového pripojenia vodičov - R 
elektrická kontrola diagnostických funkcií ústredne pri napájaní zo siete a z akumulátora - 
1/4, R  
kontrola optickej a akustickej signalizácie slučiek pri poţiari, poruche a v kľude- 1/4, R 
kontrola funkcie ústredne pri logickej väzbe (ak je naprogramovaná) 
fyzická kontrola akumulátora- 1/4, R 
test akumulátora - R 
kontrola optickej a akustickej signalizácie ovládacieho panelu ústredne, 
prípadne tabla - 1/4, R 
kontrola pamäte udalostí - 1/4, R 
vyčistenie dosky plošných spojov a spojovacích bodov v ústredni - R 
kontrola zápisov v prevádzkovej knihe (porovnanie s pamäťou udalostí) - 1/4, R 
 

požiarny hlásič automatický  

 

prepnutie hlásiča do reţimu test - 1/4, R 
funkčná skúška testovacím plynom - 1/4, R 
optická kontrola hlásiča, prípadné vyčistenie hlásiča- 1/4, R 
vypnutie hlásiča z reţimu test- 1/4, R 
 
tlačítko hlásenia požiaru        
 
prepnutie hlásiča do reţimu test- 1/4, R 
otvorenie tlačítka- 1/4, R 
preskúšanie funkcie tlačítka- 1/4, R 
vyaretovanie tlačítka- 1/4, R 
optická kontrola tlačítka, prípadné vyčistenie tlačítka- 1/4, R 

zatvorenie tlačítka- 1/4, R 

vypnutie tlačítka z reţimu test- 1/4, R 

 

V Bratislave, dňa       V Bratislave, dňa 

  

 

   Za poskytovateľa:                  Za objednávateľa: 

 

 

.....................................      ......................................... 

 


