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SERVISNÁ ZMLUVA Č. 215110311 

uzatvorená v zmysle ust.§ 269, odst.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000504489/8180 
IČO: 36126624 
DIČ : 2021613275 
IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
(ďalej len „objednávate!'" alebo „TSK") 

Poskytovateľ: 

Zastúpený: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IČO : 
DIČ : 
Identifikačné číslo pre DPH : 

A.C.T. NITRA, s.r.o. 
Jaskyňová 9 
949 01 Nitra 

Peter BOJDA- konateľ spoločnosti 

UniCredit Bank a.s. 
6611341004/1111 
36524867 
2020150979 
SK.2020150979 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka číslo 10729/N 
(ďalej len „poskytovate!"') 

Osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
vo veciach realizačných: 

Peter Bojda 
Peter Bojda, Ing. Richard Demo 
Marian Škula, Milan Mako 

uzatvorili túto Servisnú zmluvu (ďalej len zmluva) 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom plnenia servisnej zmluvy je poskytovanie pravidelného servisu a prípadných mimozáručných opráv 
vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, nachádzajúcich sa v objekte Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v Trenčíne , v rozsahu špecifikovanom v čl. III., ods. 1, tejto zmluvy. 

2. Pod pravidelným servisom sa rozumie súhrn odborných úkonov, ktoré je potrebné vykonať na jednotlivých 
zariadeniach v záručnej a aj pozáručnej dobe tak, aby boli zariadenia v bezchybnom prevádzkovom stave. Pravidelný 
servis je zároveň podmienkou pre platnosť záručnej doby od jednotlivých výrobcov. 

3. Prípadné mimozáručné opravy budú vždy riešené samostatnou cenovou ponukou odsúhlasenou objednávateľom. 
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III. Rozsah a čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pravidelný servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení podľa cenovej 
ponuky č . 2151103/1 - príloha č. 1 a Zoznam zariadení s rozpisom prác- príloha č. 2 

2. Konkrétny termín podľa čl. III. ods. 1. nahlási zhotoviteľ minimálne päť dní vopred zodpovednému pracovníkovi 
objednávateľa . Objednávateľ určuje nasledovné osoby oprávnené v jeho mene overovať a podpisovať protokoly o 
vykonaných prácach a nahlasovať poruchy: 
Meno a priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt: Pavol Rojkovič, 0901918141 , pavol.rojkovic@tsk.sk 
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bezodkladne akékoľvek zmeny zodpovedných pracovníkov a ich kontakt. 

3. Odborné prehliadky požiarnych klapiek a požiarnych stenových uzáverov uvedených v prílohe č. 1 , sú predmetom 
tejto zmluvy a vykonávajú sa v zmysle vyhlášky č. 478/2008 Z. z. - O vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 

4. Pravidelné kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov podľa zákona 17/2007 Z .z. nie sú 
predmetom tejto servisnej zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť havarijné opravy predmetu zmluvy na základe telefonickej alebo faxovej 
objednávky na tel. číslach : 037/7412006, 9 ; 0905405148 alebo na základe písomne obdržanej objednávky na e
mailovej adrese: actnitra@actnitra.sk, v pracovných dňoch a v pracovných hodinách. Havarijnú opravu predmetu 
zmluvy je možné podľa potreby objednávateľa vykonať aj mimo pracovných hodín zhotoviteľa na základe mobilného 
telefonického kontaktu. 
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi bezodkladne akékoľvek zmeny vyššie uvedených kontaktov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na začatie výkonu prác podľa čl. III. ods. 5 do 10 hodín od prijatia telefonickej , alebo 
písomnej objednávky. 

7. Z každého výkonu prác podľa čl. III , ods. 1 vyhotoví zhotoviteľ pre objednávateľa písomný protokol , v ktorom uvedie 
konkrétny rozsah vykonaných prác a zoznam materiálov a náhradných dielov, ktoré je potrebné výmeniť, alebo 
opraviť . 

IV. Cena 

1. Zmluvné strany dohodli cenu za výkon zmluvných činností v rozsahu PRÍLOHY Č.1 v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien nasledovne: 

Cena spolu za ročný servis: 5.891,67 €bez DPH (slovom: päťtisícosemstodeväťdesiatjeden Eur) 
DPH: 20%: 1178,33 € 
Celková cena za ročný servis s DPH: 7.070,00 €(slovom: sedemtisícsedemdesiat Eur) 

2. "V prípade potreby výmeny, resp. opravy" zhotoviteľ vypracuje na materiály a náhradné diely, ktoré boli zistené a 
uvedené v Servisnom protokole a ktoré je potrebné vymeniť alebo opraviť, samostatnú cenovú ponuku. Cena za 
spotrebný materiál a náhradné diely bude vyúčtovaná na základe zhotoviteľom predloženej cenovej ponuky, 
ktorú odsúhlasí za objednávateľa poverený zamestnanec, vrátane cenovej kalkulácie; kalkuláciu ceny za daný 
náhradný diel predloží zhotoviteľ, pričom cena za daný náhradný diel a spotrebný materiál nesmie byť vyššia ako je 
ich priemerná cena na trhu v danom období. 

3. Cena za práce vykonané nad rámec činností dohodnutých touto zmluvou v EUR/hodina/pracovník: 
• hodinová sadzba v pracovnom dni 07,00 - 17,00 hod : 13,95 €bez DPH 

16,74€s DPH 
• hodinová sadzba v pracovnom dni 17,00 - 07,00 hod : 18,50 €bez DPH 

22,2€sDPH 
• v dňoch pracovného voľna a pokoja (sobota, nedeľa) a v štátnych sviatkoch : 25,00 €bez DPH 

30,00€s DPH 
• doprava zo sídla zhotoviteľa 1 km : 0,45 €bez DPH 

0,54 €s DPH 

4. K takto dohodnutým cenám bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

V. Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii a úhradách nasledovne : 
1.1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po 

riadnom odovzdaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí objednávateľom, potvrdenom v servisnom protokole. Na 
základe vykonaného servisu odovzdá firma Servisný protokol so súpisom vykonaných prác 

1.2. Odsúhlasený Servisný protokol so súpisom vykonávaných prác a dodávok bude prílohou faktúry. 
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1.3. Faktúra musí vždy obsahovať náležitosti faktúry v súlade s§ 71 zákona č . 222/2004 Z. z. 
v platnom znení, číslo servisnej zmluvy a typ odbornej prehliadky za ktoré sa faktúra vystavuje. 

1.4. Doba splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa podľa tejto zmluvy. 
1.5. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. 

V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

Vl. Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia prác podľa čl. III. , bod 1 a 6 tejto zmluvy, je povinný 
objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny spolu za ročný servis podľa článku IV., bod 1 
tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

2. Dohodnutím zmluvnej pokuty podľa jednotlivých ustanovení nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinností, na ktorú je zmluvná pokuta viazaná, a to v čiastke prevyšujúcej čiastku dohodnutej zmluvnej 
pokuty. 

VII. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade s 
právnymi predpismi a je bez vád. Zhotoviteľ nezodpovídá za vady, ktoré vznikli servisnou činnosťou 

zo strany objednávateľa . 

platnými 

2. Zhotoviteľ poskytne na vykonané práce v zmysle čl. III. bod 1 , záruku 6 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu 
zmluvy objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. III. bod 7 tejto zmluvy. Na použitý materiál, 
prípadne náhradný diel bude záruka stanovená podľa záručnej lehoty stanovenej výrobcom náhradného dielu 
3. Vady reklamované objednávateľom v záručnej dobe odstráni zhotov iteľ bezplatne. 

VIII. Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na 1 rok od nadobudnutia platnosti zmluvy a nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluvný vzťah skončí: 
a) písomnou vzájomnou dohodou účastníkov zmluvy 
b)výpoveďou 

3. Výpovedná doba tejto zmluvy sú 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej strane. 

4. Zmluvu môže ukončiť objednávateľ bez udania dôvodu. 

5. Zhotoviteľ môže zmluvu vypovedať až po uplynutí záručnej doby. 

IX. Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 
strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a katastrofy, importné a exportné obmedzenia 
vládou , štrajky tretích osôb, atď . 

zmluvné 
vyhlásené 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, je povinná hociktorá zmluvná strana túto skutočnosť oznámiť 
druhej strane do 7 dní od vyskytnutia sa vyššej moci . Okolnosti vyššej moci musia byť doložené nezávislým orgánom 

(polícia, obchodná komora, štátny orgán) . Strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú 
stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode má strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

X. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z 
tejto Zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stal i verejne 
známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany, a informácie, ktoré je objednávateľ 
povinný sprístupniť alebo zverejn iť podľa zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácii). 
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje utajovať údaje a informácie : 
a) o technickom riešení systému, 
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa , 

c) o osobných údajoch fyzických osôb sprístupnených na základe plnenia záväzkov z tejto zmluvy, 
d) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy dozvie. 

3. Poskytovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa lej len „ZoOU"), zabezpečí 
poučenie zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia tejto zmluvy majú prístup na pracovisko 
objednávateľa , resp. by sa mohli v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy dostať do kontaktu s osobnými 
údajmi objednávateľa, a to najmä s dôrazom na povinnosť mlčanlivosti (§22) a sankciami za porušenie tejto 
mlčanlivosti (§ 68 ods. 7 písm. e) ZoOU. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

5. Zmluvné strany budú och raňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou starostlivosťou 
ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej 
starostlivosti. 

6. Povinnosť zachovať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na 
základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej 
strany alebo jej časti , o vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomné informovať bez zbytočného 
odkladu. 

7. Povinnosti vyplývajúce z ods. 1. až 6. tohto článku sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať bez časového 
obmedzenia, t.j. aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, a to až do doby , kedy sa stanú verejne známymi. 

XI. Ostatné podmienky - ďalšie dojednania 

1. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoj náklad a na svoje 
nebezpečenstvo. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi potrebu výmeny opotrebovaných častí z perspektívy možnej 
poruchy zariadenia. 

3. Súčasťou servisných prác podľa čl. III, bod 1, bude aj výmena vadných dielov vytypovaných a uvedených v protokole 
po predchádzajúcom servise, pokiaľ to s objednávateľom nebude dohodnuté inak. Potrebný materiál bude dodaný na 
základe odporúčania zhotoviteľa a samostanej objednávky objednávateľa . 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku a je povinný odstrániť odpady a nečistoty vzniknuté 
jeho prácami a činnosťou . 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov, za dodržanie predpisov BOZP a PO pri 
vykonávaných prácach na stavbe a za škody spôsobené porušením príslušných predpisov v plnom rozsahu. 

6. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov potrebnými pracovnými a ochrannými pomôckami, náradím a vybavením 
potrebným pre výkon príslušných prác. 

7. Objednávate!' sa zaväzuje, že po celú dobu vykonávania prác zodpovedá za to, že riadny priebeh prác nebude 
narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s 
požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. 

9. Pre realizáciu diela budú na náklady objednávateľa vytvorené nasledovné podmienky : 
a) možnosť napojenia na elektrickú sieť 230/400V, prípadne iné média (voda, kanalizácia a pod.) 
b) príjazd a prístup na miesto výkonu servisnej činnosti 

10 . Zhotoviteľ " sa zaväzuje pri podpise zmluvy predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy (alebo jej časť, ktorá 
hovorí o poistnom krytí) za škodu pri vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo výške 200 
000,00 EUR (slovom dvestotisíc eur) - zhotovite+ predloží kópiu zmluvy (alebo jej časť, ktorá hovorí o poistnom 
krytí) o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom servisnej činnosti a 
zaväzuje sa ju mať v platnosti počas celého trvania platnosti zmluvy a/alebo záväzkov z nej vyplývajúcich . Ak 
doklad o uzatvorení a trvaní poistenia pod l'a predchádzajúcej vety zhotovite l' nepredloží, objednávate!' si vyhradzuje 
právo neuzatvoriť s ním zmluvu na predmet zákazky, resp. ak tak neurobí v lehote do 1 mesiaca od podpisu zmluvy, 
odstúpiť od zmluvy. 
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XII. Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich naväzujúcimi. 
V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán 
požiada o rozhodnutie súdu. 

2. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre obe strany záväzné len vtedy, ak sú 
vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané. 
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 20 dní od doručenia 
návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá návrh dodatku predložila. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali , jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po 2 rovnopisy. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto servisnej zmluvy sú tieto prílohy : 

PRILOHA Č . 1 - Cenová ponuka 
PRÍLOHA Č . 2 - Zoznamom zariadení a rozpisom prác 
PRÍLOHA Č.3 - Poistný certifikát 

V Trenčíne dňa : 

Za objednávateľa: 

V Nitre dňa : 

Za zhotoviteľ . :;-::" 

··· ···· ·· ········· V ·· ··· ·· · ·· .. ..... v. .~··7··········· · · · ·· · ······· ··· · · -'·· · · ·· · ·· · ·· ·· 

f 
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cena soolu za servis 1 oolročne: 223.34 I ročne: 5 668 33 
CENA CELKOM ZA ROCNY SERVIS v €, bez DPH 1 5891,67 



Poz 

A.C. T. NITRA s.r .o., Jaskyňová 9, SK-949 01 Nitra 
tel.: +421 37-7412009,10, fax.: +421 37-741 2006, mob.: +421 907 798 645 

actnitra@actnitra.sk, www.actnitra.sk 
IČO: 36524867, IČ DPH: SK 2020150979 

ISO 9001 :2009 
ISO ·1400, :2r1o:t 
OHSAS 19001 :2)(·7 

CENOVÁ PONUK A č. 215110311 

Stavba : 
Objekt: 
Dátum : 

TSK Trenčín 
Servis vzduchotechnických a chladiacich zariadení 
03.11.2015 

Vypracova l : Milan Mako 

Názov Mi Mn Polročne 
iedn. cena soolu 

ZAR.C.1-Vetranie podzemných qaráží 
VZT centrály KLM 16 kol 1 25 00 25 00 

ZAR.C.2-Vetranie archívu 
VZT iednotka VX kol 1 

ZAR.C5-Vetranie bufetu a zázemia 
dverná clona ventilátor Varion Ari Linea kp/ 1 48 34 48 34 
VZT iednotka Termicon kp/ 1 o 00 
kondenzačná jednotka Carrier kp/ 1 OOO 

ZAR.C.7-Vetranie veľkej zasadačky 
VZT jednotka Rooftop Lennox kp/ 1 30 00 3000 

ZAR.C.8-Vetranie obslužných priestorov sálv 
ohr. CBM filtračná kazeta ventilátor KVKE kp/ 1 

ZAR.C.9-Chladenie a vetranie zasadačiek 2.-8. NP 
vnútorná klimatizačná jednotka 
vonkaiša kondenzačná iednotka kp/ 1 

ZAR.C.10-Chladenie serverovne 
vnútorná klimatizačná iednotka kol 1 57 50 57 50 
vonkaiša kondenzačná iednotka kol 1 

ZAR.C.11-Chladenie technických miestností 
vnútorná klimatizačná jednotka 
vonkaiša kondenzačná iednotka kp/ 1 

ZAR.C.12-Vetranie chodieb 
VZT centrály KLM kol 1 25 00 25 00 
vonkaiša kondenzačná jednotka kp/ 1 

ZAR.C.13-Požiarne vetranie CHUC-1.9. NP 
ventilátor MUB kp/ 1 
ventilátor O VV kol 1 

ZAR.C.14-0fukovanie presklenei fasádv 
ohr. VBR filtračná kazeta ventilátor RSJ kol 1 

ZAR.C. 15, 16-Klimatizácia kancelárií 8.,9. NP 
vnútorná klimatizačná jednotka 
vonkajša kondenzačná iednotka kol 1 

ZAR.C.17-0dvetranie dieselagrec1átu 
ventilátor TCBB kol 1 12 50 12 50 

PS 209-CO krvt 
VZT centrá/v KLM ventilátor TO RPU LPU kol 1 25 00 25 00 
potrubné rozvody kol 1 
riadiaci svstém MaR kol 1 
Čistiace a dezinfekčné orostriedkv kol 1 o 00 
doprava presun kp/ 1 o 00 

Ročne 
i edn. cena 

188 33 

90 83 

66 67 
156 67 
112 50 

205 00 

22 50 

641 67 

433 33 

641 67 

158 33 
113 34 

128 33 
219 17 

66 67 

93833 

22500 
687 50 
57249 

N::> .0550Si0 
No .n ·s 1Ei5/0 

No .0 03% 10 

soo/u 

188 33 

90 83 

66 67 
156 67 
112 50 

205 00 

22 50 

641 67 

43333 

641 67 

158 33 
113 34 

128 33 
219 17 

66 67 

938 33 

22500 
687 50 
57249 

OOO 
o 00 



Zoznam zariadení s rozpisom prác 

ZARIADENIE č. 1- VETRANIE PODZEMNÝCH GARÁŽÍ 

POLROČNE 
VZT CENTRÁLY KLM 16 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchový filter, alebo ho vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov 
c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 

CENA: 25,00 

ROČNE 
VZT CENTRÁLY KLM 16 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchové filtre, alebo ich vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov 
c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 
g. Preveriť otáčky ventilátora, hlučnosť, chvenie 
h. Dezinfekcia vzduchovej centrály 

CENA: 188,33 

ZARIADENIE č. 2- VETRANIE ARCHÍVU 
ROČNE 

VZT JEDNOTKA VX 
a. Preveriť a vyčistiť vzduchové filtre, alebo ich vymeniť 
b. Kontrola a vyčistenie doskového výmenníka 
c. Kontrola a vyčistenie ventilátorov 
d. Preveriť funkčnosť riadiaceho systému a ovládača 
e. Dezinfekcia vzduchovej centrály 

CENA: 90,83 

ZARIADENIE č. 5- VETRANIE BUFETU A ZÁZEMIA 
POLROČNE 

DVERNÁ CLONA 
a. Skontrolovať saciu mriežku, prípadne odstrániť nečistoty 
b. Skontrolovať znečistenie filtrov, znečistený vymeniť 
c. Skontrolovať a vyčistiť el.ohrievač 
d. Skontrolovať a vyčistiť vstupnú štrbinu 
e. Skontrolovať spojenie obežného kola s hriadeľom motora 
f. Odstrániť usadený prach v clone 
g. Skontrolovať elektrické spoje 
h. Skontrolovať uzemnenie 
i. Očistiť vonkajší plášť clony 

CENA: 48,34 
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ROČNE 
VZT JEDNOTKA TERMICON 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchové filtre , alebo ich vymeniť 
b. Pri uvedení do prevádzky a počas prevádzky/ 1-2 x mesačne/odvzdušniť výmenník 

a systém 
c. Doplniť vodu do sifónu odvodu kondenzu 
d. Vyčistiť ventilátory 
e. Vyčistiť výmenník a rekuperátor 
f. Dezinfekcia vzduchovej centrály 

CENA: 156,67 

VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA CARRIER 
a. Vyčistiť výmenník 
b. Prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátory 
c. Kontrola elektrickej časti 
d. Kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva 
e. Kontrola tepelnej izolácie 

CENA: 112,50 

VENTILÁTOR V ARIO ARI, LINEO 
a. Preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora dľa pokynov výrobcu 

DVERNÁ CLONA 
a. Skontrolovať saciu mriežku, prípadne odstrániť nečistoty 
b. Skontrolovať znečistenie filtrov, znečistený vymeniť 
c. Skontrolovať a vyčistiť el.ohrievač 
d. Skontrolovať a vyčistiť vstupnú štrbinu 
e. Skontrolovať spojenie obežného kola s hriadeľom motora 
f. Odstrániť usadený prach v clone 
g. Skontrolovať elektrické spoje, riadenie a ovládač clony 
h. Skontrolovať uzemnenie 
I. Očistiť vonkajší plášť clony 

CENA: 66,67 

ZARIADENIE č. 7- VETRANIE VEĽKEJ ZASADAČKY 

POLROČNE 
ROOFTOP LENNOX 
a. Preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky spoje, pružné uloženia motorov 
c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 

CENA: 30,00 

ROČNE 
ROOFTOP LENNOX 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchové filtre, alebo ich vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov 
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c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 
g. Preveriť otáčky ventilátora, hlučnosť, chvenie 
h. Preveriť integrovaný riadiaci systém a ovládanie 
i. Dezinfekcia vzduchovej centrály 

CENA: 205,00 

ZARIADENIE č. 8- VETRANIE OBSLUŽNÝCH PRIESTOROV SÁLY 

ROČNE 
OHRIEVAČ CBM 

a. Vyčistiť vnútro a preveriť elektrické zapojenie a riadenie 

FILTRAČNÁ KAZETA 
a. Vyčistiť filter , prípadne ho vymeniť 

VENTILÁTOR KVKE 
a. Preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora dľa pokynov výrobcu 

CENA: 22,50 

ZARIADENIE č. 9- CHLADENIE A VETRANIE ZASADAČIEK 2.- 8. NP 

ROČNE 
VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA 

a. Kontrola a vyčistenie vzduchového filtra 
b. Kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu 
c. Servisná prehliadka chladiaceho zariadenia- odbornou firmou t.j. vyčistenie 

výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola príp.výmena batérie v DO 
d. Dezinfekcia vnútorných jednotiek 

VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA 
a. Vyčistiť výmenník 
b. Prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora 
c. Kontrola elektrickej časti 
d. Kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva 
e. Kontrola tepelnej izolácie 

CENA : 641 ,67 
ZARIADENIE .č 1 O- CHLADENIE SERVEROVNE 

POLROČNE 
VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA 

a. Kontrola a vyčistenie vzduchového filtra 
b. Kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu 

CENA: 57,50 

ROČNE 
VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA 

a. Kontrola a vyčistenie vzduchového filtra 
b. Kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu 
c. Servisná prehliadka chladiaceho zariadenia- odbornou fomou t.j . vyčistenie 

výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola príp.výmena batérie v DO 
d. Dezinfekcia vnútorných jednotiek 
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VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA 
a. Vyčistiť výmenník 
b. Prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora 
c. Kontrola elektrickej časti 
d. Kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva 
e. Kontrola tepelnej izolácie 

CENA: 433,33 

ZARIADENIE č. 11- CHLADENIE TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ 

ROČNE 
VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA 
a. Kontrola a vyčistenie vzduchového filtra 
b. Kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu 
c. Servisná prehliadka chladiaceho zariadenia- odbornou firmou t.j. vyčistenie 

výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola príp.výmena batérie v DO 
d. Dezinfekcia vnútorných jednotiek 

VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA 
a. Vyčistiť výmenník 
b. Prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora 
c. Kontrola elektrickej časti 
d. Kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva 
e. Kontrola tepelnej izolácie 

CENA: 641,67 

ZARIADENIE č. 12- VETRANIE CHODIEB 

POLROČNE 
VZT CENTRÁLY KLM 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky spoje, pružné uloženia motorov 
c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 

CENA: 25,00 

ROČNE 
VZT CENTRÁLY KLM 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchové filtre, alebo ich vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov 
c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 
g. Dezinfekcia vzduchovej centrály 
h. Preveriť otáčky ventilátora, hlučnosť, chvenie 

CENA: 158,33 
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VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA 
a. Vyčistiť výmenník 
b. Prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora 
c. Kontrola elektrickej časti 
d. Kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva 
e. Kontrola tepelnej izolácie 

CENA: 113,34 

ZARIADENIE č. 13- POŽIARNE VETRANIE CHÚC-1.9. NP 

ROČNE 
VENTILÁTOR MUB 

a. Preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora dľa pokynov výrobcu 
b. Kontrola chodu a funkčnosti ventilátorov 

CENA: 128,33 

VENTILÁTOR DVV 
a. Kontrola spoja medzi obežným kolesom a nábojom- v prípade potreby dotiahnutie 

skrutky 
b. Kontrola spoja medzi nábojom a hriadelom motora - v prípade potreby dotiahnutie 

skrutky 
c. Odstránenie prípadných nečistôt z ventilátora 
d. Kontrola funkčnosti ochranných častí ventilátora 
e. Kontrola chodu a funkčnosti ventilátora 
f. Kontrola hodnôt prevádzkového prúdu, izolačného odporu vynutia 
g. Zvuková kontrola ložísk 

CENA: 219,1 7 

ZARIADENIE č. 14- OFUKOVANIE PRESKLENEJ FASÁDY 

ROČNE 
OHRIEVAČ VBR 

a. Vyčistiť vnútro- lamely 

FILTRAČNÁ KAZETA 
a. Vyčistiť filter, prípadne ho vymeniť 

VENTILÁTOR RSI 
a. Preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora dľa pokynov výrobcu 

CENA: 66,67 

ZARIADENIE č. 15,16-KLIMATIZÁCIA KANCELÁRIÍ 8., 9 NP 

ROČNE 
VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA 

a. Kontrola a vyčistenie vzduchového filtra 
b. Kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu 
c. Servisná prehliadka chladiaceho zariadenia- odbornou firmou t.j. vyčistenie 

výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola príp.výmena batérie v DO 
d. Dezinfekcia vnútorných jednotiek 

VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA 
a. Vyčistiť výmenník 
b. Prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora 
c. Kontrola elektrickej časti 
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d. Kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva 
e. Kontrola tepelnej izolácie 

CENA: 938,33 

ZARIADENIE č. 17- ODVETRANIE DIESELAGREGÁTU 

POLROČNE 
VENTILÁTOR TCBB 

a. Preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora dľa pokynov výrobcu 
b. Preveriť a vyčistiť vzduchový filter , alebo ho vymeniť 
c. Kontrola zapínania, vypínania a chodu ventilátora v závislosti na chode dieselagregátu 

CENA: 12,50 

PS 209- CO KRYT 

POLROČNE 
VZT CENTRÁLY KLM 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky spoje, pružné uloženia motorov 
c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 

CENA: 25,00 

ROČNE 
VZT CENTRÁLY KLM 

a. Preveriť a vyčistiť vzduchové filtre, alebo ich vymeniť 
b. Preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať 

pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov 
c. Preveriť ložiská motorov 
d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla 
e. Preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku 
f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 
g. Preveriť otáčky ventilátora, hlučnosť, chvenie 
h. Dezinfekcia vzduchovej centrály 

VENTILÁTOR TD 
a. Preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora dľa pokynov výrobcu 

FILTROVENTILAČNÉ ZARIADENIE-RPU, LPU 
a. Kontrola funkčnosti 

CENA: 225,00 

POTRUBNÉ ROZVODY 

ROČNE 
POTRUBNÉ ROZVODY 

a. Preveriť uloženia a závesy potrubia 
b. Preveriť funkčnosť regulačných klapiek 
c. Preveriť funkčnosť a nastavenie distribučných elementov /výustiek, anemostatov, 

tanierových ventilov .. ./ a vyčistiť ich 
d. Preveriť skrutkové spoje, utesniť prípadné netesnosti 
e. Preveriť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek 
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f. Požiarne klapky a požiarne vetracie mriežky 
CENA: 687,50 

RIADIACI SYSTÉM MaR 

ROČNE 
a. Vyčistiť vnútro rozvádzača, preveriť zapínanie, vypínanie, istenie, konfiguráciu 

a profilaktiku riadiacej jednotky vrátane kontroly periférií, frekvenčných meničov, 

snímačov pohybu 
CENA: 464,17 

b. Prehliadka a kalibrácia čidiel koncentrácie CO v CO kryte. 
CENA: 108,32 

Celková cena za predmet zákazky za 1 rok, bez DPH 5.891,67 
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CERTIFICATE OF LIABILITY INSURANCE 

INSURER: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Oostojevského rad 4 
815 74 Bratislava, Slovakia 
Registered in the Corporate registry 
of Oistrict Court Bratislava 1, 
section Sa, file no. 196/B 
IO No.: 00 151 700 
Tax reg. No.: 2020374862 
VAT reg. No.: SK2020374862 

INSURED: A.C.T. NITRA, s.r.o. 
Jaskyňová 9 
94901 Nitra, Slovakia 
IO No.: 36524867 

A.C.T. NITRA, s. r.o . 
Jaskyňová 9 
94901 Nitra 

AUianz@ 
Slovenská poisťovňa 

This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the 
coverage afforded by the policy below. 

This isto certify that the policy listed below has been issued to the insured na med above for the policy period 
indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with 
respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described 
herein is subject to all the terms, limitations, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may 
have been reduced by paid claims. 

Po licy num ber: 511065807 
lssue date (00.MM.YYYY): 27.11 .2015 
This certificate is valid from 1 .6.201 S to 31.5.2016 

COVERAGES 

Type of insurance: Public and product liabi li ty 

Coverage territory: Slovak republ ic 

Lim its: 600 000,00 EUR per each occurrence 
1 200 000,00 EUR in general aggregate during policy period 
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lianz® 
POISTNÝ CERTIFIKÁT - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI zJ\0šRď<óťfisfovňa 

POISŤOVATEĽ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

POISTENÝ: 

Dostojevského rad 4 
815 74 Bratislava, Slovenská republika 
Okr. súd Bratislava 1, Obchodný register 
Oddiel: Sa, Vložka číslo : 196/B 
IČO: 00 151 700 
Tax reg . No.: 2020374862 
IČ DPH: SK2020374862 

A.C.T. NITRA, s.r.o. 
Jaskyňová 9 
94901 Nitra, Slovenská republika 
IČO/RČ: 36524867 

A.C.T. NITRA, s.r.o . 
Jaskyňová 9 
94901 Nitra 

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah 
poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou. 

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu 
uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkolvek požiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo 
kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou 
poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní 
poistnej zmluvy. 

Číslo po istnej zmluvy: 511065807 
Dátum vystaven ia certifikátu (DD.MM.YYYY): 27 .11.2015 
Tento certifikát je platný od 1.6.2015 do 31.5 .2016 

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA 

Druh poistného krytia: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou+ za výrobok 

Územná platnosť: Slovenská republika 

Poistné sumy: 600 000,00 EUR na jednu škodovú udalosť 
1 200 000,00 EUR na všetky škodové udalosti počas poistného obdobia 
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