ZMLUVA O KONTROLNEJ, SERVISNEJ
A REVÍZNEJ ČINNOSTI EPS
uzatvorená v zmysle § 591 a následných ustanovení Obchodného zákonníka a
Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z.z.
I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno :
Sídlo :
Zapísaný :
Oddiel :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1175/10, 926 01 Sereď
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Sro, vložka č. 28462/T
JUDr. Ing. Daniela Vargová, konateľka
46 439 773
2820006002
SK 2820006002
SK88 0900 0000 0050 2219 7572
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno :
Sídlo :
Zapísaný :
Oddiel :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:

AMIMA, s.r.o.
Alexandrov dvor 476, Báb 951 34
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Sro, vložka č. 24112/N
Andrej Fraňo, konateľ
44 604 882
2022802045
SK2022802045
SK92 0900 0000 0050 7345 5113
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)
II. PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie pravidelných odborných kontrol, „revízií" a servisnej činnosti na
systéme elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS"), inštalovanej v objekte:
Kino NOVA Sereď a to v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č . 726/2002 Z.z. (ďalej len „Vyhláška")
a ostatných platných technický noriem a predpisov v nasledovných termínoch :
a)
záručný servis – 24 mesiacov
b)
pozáručný servis (v zmysle cenovej ponuky):
- pravidelné štvrťročné odborné kontroly EPS
- pravidelné ročné odborné prehliadky - „revízie" EPS
c)
opravy a servis EPS podľa požiadaviek objednávateľa.
III. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Vykonávať pravidelné odborné kontroly systému EPS podľa čl. II. písm. b) tejto zmluvy v zmysle
„Vyhlášky" v stanovených termínoch a úkonov podľa prílohy „Vyhlášky".
b) Vykonávať opravy a servis EPS podľa potrieb a hlásení resp. špecifikovaní jednotlivých porúch EPS
zaškoleným a zodpovedným zástupcom objednávateľa.
c) Spracovať zápis po vykonaní činností uvedených v čl. II do Prevádzkovej knihy EPS s uvedením
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všetkých závad, úkonov a činností na zariadení EPS.
d) Opravy systému a servis EPS bude vykonávaný podľa požiadavky a nahlásenia zástupcom
objednávateľa v prípade poruchy EPS, nefunkčnosti časti, resp. celého systému EPS.
e) Zhotoviteľ dohodne termín vykonania pravidelných technický kontrol so zástupcom objednávateľa
vopred, telefonicky resp. e-mailom.
f) Zhotoviteľ zabezpečí do 24 hodín od nahlásenia poruchy povereným pracovníkom objednávateľa,
príchod servisného pracovníka zhotoviteľa do objektu objednávateľa za účelom zhodnotenia
a odstránenia závady na EPS.
g) Zhotoviteľ po vykonaní pravidelnej kontroly EPS /"revízií"/, vystaví Správu o odbornej a
technickej prehliadke EPS a túto doručí objednávateľovi do 7 dní po jej vykonaní v dvoch
vyhotoveniach.
h) Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na všetky práce vykonané zhotoviteľom ako aj na nový
nainštalovaný materiál pri opravách EPS. Záruka sa nevzťahuje na nainštalovanú technológiu a
kabeláž EPS po záručnej lehote.
i) Po ukončení tejto zmluvy odovzdať bezodkladne, najneskôr do 3 dní, objednávateľovi servisný
prístupový kód k ústredni EPS.
1.

Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Vytvoriť zhotoviteľovi také podmienky, aby bolo možné v dohodnutých termínoch realizovať
predmet tejto zmluvy /sprístupniť zariadenie EPS k výkonu činnosti, spolupôsobiť pri výkone
činností predmetu zmluvy a pod.
b) Zabezpečiť účasť povereného, kompetentného pracovníka v objekte objednávateľa pri skúšaní
funkčnosti zariadenia po výkone kontrolnej činnosti EPS.
c) Neumožniť tretej osobe mimo poverených a zaškolených pracovníkov objednávateľa, zásah do EPS
mimo činností, ktoré súvisia s obsluhou týchto systémov. V prípade neoprávneného zásahu do
systému EPS, neodbornej manipulácii, prekrytiu resp. znefunkčnenia hlásičov EPS, poškodenia
EPS dochádza k strate záruky a zodpovednosť za škody prechádza na objednávateľa.
d) Poruchy systému EPS bude zodpovedný zástupca objednávateľa neodkladne po ich zistení
oznamovať zhotoviteľovi telefonicky na mobil: 0944415191, resp. e-mailom: ochrana@amima.sk

IV. CENA
1.
2.
3.
4.

Cena za výkon predmetu zmluvy je stanovená dohodou na základe zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách a je špecifikovaná cenovou prílohou na základe pracovných úkonov a činností súvisiacich s
vykonávaním pravidelných odborných kontrol.
Cena je stanovená:
a) za štvrťročnú odbornú prehliadku EPS je
148,00 EUR
b) za ročnú revíziu a kontrolu EPS je
238,50 EUR
V cene je zahrnutý komplexný výkon prác pri odskúšaní, testovaní, meraní a kontrole funkčnosti
systému EPS, ako aj doprava, režijné a ostatné náklady súvisiace s výkonom predmetu zmluvy. K
cene bude pripočítaná DPH podľa daňových zákonov platných v SR.
Opravy a servis nad rámec pravidelných kontrol, na ktoré sa nevzťahuje záruka budú hradené
objednávateľom na základe skutočných nákladov na opravu EPS t.j. vykonaných prác a dodaného
materiálu podľa potvrdeného montážneho listu objednávateľom. HZS je 25,- Eur/hod a dopravné a
prepravné náklady 0,50 Eur za 1 km nad 25km od sídla firmy. Ceny sú uvádzané bez DPH.

V. FAKTURAČNÉ A CENOVÉ PODMIENKY
1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa časti IV. Tejto zmluvy platbou na
faktúru vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a odovzdaní prác.
Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny predmetu zmluvy, ak
nevykoná odbornú prehliadku v rozsahu a termíne dohodnutom podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny predmetu zmluvy za každý
omeškaný deň po termíne splatnosti faktúry.

VI. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.1.2021.
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VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov SR.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných
strán formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, po jednom
vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.
Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené
podpísať túto zmluvu a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz, na základe ktorého by boli tieto
osoby obmedzené podpísať túto zmluvu a zaviazať zmluvné strany k povinnostiam vyplývajúcim z
tejto zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a
stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Povinnosť
zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

Príloha č. 1 – Cenník - Servis a odborné kontroly EPS - Kino NOVA Sereď
V Seredi dňa: 17.12.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Správa majetku Sereď, s.r.o.

AMIMA, s.r.o.

...................................................
JUDr. Ing. Daniela Vargová
konateľka

....................................................
Andrej Fraňo
konateľ
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Príloha č. 1 – Cenník - SERVIS A ODBORNÉ KONTROLY EPS – Kino NOVA Sereď
UNIPOS
Štvťročná odborná prehliadka EPS:
Skúška a kontrola ústredne EPS
Skúška požiarneho automatického hlásiča
Skúška funkcie tlačidlového hlásiča
Kontrola kabeláže, svorkovníc...
Kontrola a meranie záložného zdroja
Skúška a kontrola výstupných zariadení, sirén
Vypracovanie správy o odbornej kontrole EPS
SPOLU bez DPH

mn. m.j. jedn.cena
10,00
1 ks
1,50
61 ks
1,00
4
ks
15,0
1
ks
5,00
2
ks
2,50
1
ks
20,0
1
ks

spolu

Ročná revízia zariadenia EPS:

mn. m.j. jedn.cena

spolu

Skúška a kontrola ústredne EPS, programovanie SW
Skúška a čistenie požiarneho automatického hlásiča
Skúška funkcie tlačidlového hlásiča
Kontrola kabeláže, svorkovníc...
Kontrola a meranie záložného zdroja
Skúška a kontrola výstupných zariadení, sirén
Vypracovanie správy o odbornej kontrole EPS
SPOLU bez DPH

1
61
4
1
1
1
1

Rekapitulácia ročných nákladov na EPS: PR I

mn. m.j. jedn.cena
148,00
ks
3
238,50
ks
1

Štvrťročná odborná prehliadka EPS
Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
SPOLU bez DPH

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

40,0
2,00
1,00
15,0
5,00
2,50
50,0

10,0
91,50
4,00
15,00
5,00
2,50
20,00
148,00

40,00
122,0
4,00
15,00
5,00
2,50
50,00
238,50
spolu
444,00
238,50
682,50

Servisný zásah do 24 hodín

V Seredi dňa 1712.2018
Objednávateľa:

Zhotoviteľ:

Správa majetku Sereď, s.r.o.

AMIMA, s.r.o.

...................................................
JUDr. Ing. Daniela Vargová
konateľka

....................................................
Andrej Fraňo
konateľ
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