
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI A POZÁRUČNOM SERVISE SYSTÉMU 

ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE a 

EVAKUAČNÉHO ROZHLASU 

(ĎALEJ LEN ZMLUVA) 

uzavretá v zmysle § 591 a nasl. a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej tiež „Zmluva") číslo: TSK 

objednávateľ: 
sídlo· 
v zastúpení: 
IČO. 
DIČ: 
bankové spojenie: 

ďalej len "objednávate!"' 

poskytovateľ. 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO· 
DIČ. 
bankové spojenie: 

ďalej len "poskytovate!"' 

ZMLUVNÉ STRANY 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
SK.Sl 8180 0000 0070 0050 4489 

tnTEL, s.r.o. 
Bratislavská 614, 911 05 Trenčín 
Ing. Tomáš Kútny, konateľ 
363194499 
2020178556 
SKll 7500 0000 0040 1175 4172 

PREAMBULA 

Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy Je úspešná ponuka poskytovateľa predložená dňa 4.5.2017 v 
súlade s postupom verejného obstarávania podľa zákona č. 3 4 3 / 2 O 1 5 Z z. o vereJnom 
obstaiávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Objednávateľ je vlastníkom systému požiarnej signalizácie EPS-ZITON ZP3 (ďalej tiež „systém 
EPS") a systému evakuačnéhé rozhlasu TOA VX2000 (ďalej tiež "systém ERO"). 
Poskytovateľ vyhlasuje, že bol riadne oboznámený so sprievodnou dokumentáciou systému EPS a 
ERO, ktorou Je najmä sústava dokladov týkajúcich sa systému, zahrňujúcich najma návod na 
obsluhu, prevádzkovú knihu, projektovú dokumentácm, doklady o revíziách, kontrolách a skúškach 
a aj s mými dokladmi Sprievodná dokumentácia bola poskytovateľovi poskytnutá pred podpisom 
Zmluvy 

Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť vykonávame kvalifikovanej, pravidelnej konttolnej čmnosti a 
pozáručného servisu systémov EPS a ERO, a to v súlade s platnou legislatívou (najmä Vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti 
elektrickej požiarnej signalizácie, a to v rozsahu uvedenom v Jej prílohe) a ďalšími platnými 
právnymi predpismi z oblasti protipožiarnej ochrany, s cieľom zabezpečiť efektívny výkon 
zákonných povinností, prevádzku bez vád a tt·valú funkčnosť systému EPS a ERO. 



1. PREDMET ZMLUVY

1 Predmetom tejto zmluvy Je úprava právnych vzťahov zmluvných strán súvisiaca so záväzkom 
poskytovateľa riadne, včas a s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito a hospodárne 
poskytnúť výkon (plneme) v nasledovnom rozsahu· 

1 1 pravidelné kontroly systému EPS vykonávané podľa vyhlášky č 726/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú vlastnosti systému EPS, podmienky jej pievádzkovama a zabezpečenia jej 
piavidelneJ kontroly a podľa platných STN (ďalej len „Vyhláška 726/2002 Z.z".). Podľa 
vyhlášky 726/2002 Z z - podmienky kontroly systému EPS - bude poskytovateľ 
vykonávať štvrťročnú kontrolu a ročnú kontrolu v rozsahu stanovenom v Prílohe k vyhláške 
č. 726/2002 Z. z. a penodicite stanovej v Prílohe č 1 Zmluvy - oceňovacia tabuľka. 
-ročnú kontrolu systému ERO v rozsahu uvedenom v Prílohe č. l Zmluvy- oceňovacia
tabuľka a podľa platných STN

1.2 pozáručný servis (opravy a údržba) systému EPS a ERO, nástup na odstiáneme poruchy do 
4 hodín od JeJ oznámenia, telefomcké konzultácie k prevádzke v piacovneJ dobe (po-pia 
7·00hod - 16·00hod), v prípade mimoriadnej udalosti telefonické konzultácie a pozáručný 
servis aJ mimo pracovnej doby a v čase pracovného voľna. 

2 Počet zariadení, na ktorých bude vykonávaná konti·olná činnosť a pozarucny servis, ako i 
typy ústrední systému EPS a ERO, počet hlásičov, ktoré charaktenzuJÚ veľkosť systému EPS 
a ERO, na ktorých bude vykonávaná kontrolná činnosť a pozáručný servis je uvedený v 
Prílohe č 1 - oceňovacia tabuľka 

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané plnenie podľa teJto Zmluvy platiť cenu
dohodnutú touto Zmluvou

II. MIESTO PLNENIA

Miestom vykonávania pravidelných kontrolných čmností a pozáručného servisu, v ktorom sa 
nachádza systém EPS a ERO Je sídlo úradu Trenčianskeho samosprávneho kraJa, K dolnej stanici 
7282/20A, 911 O 1 Trenčín. 

III. LEHOTY A SPÔSOB PLNENIA PRAVIDELNÝCH KONTROL A POZÁRUČNÉHO SERVISU

1. Pre zabezpečenie trvalej funkčnosti systému EPS sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať v objektoch
podľa čl. II pravidelné kontrolné činnosti podľa Vyhlášky č. 726/2002 Z z a v rozsahu jej
Prílohy a to štvrťročné a ročnú kontrolu, pre zabezpečenie trvalej funkčnosti systému ERO sa
poskytovateľ zaväzuje vykonať ročnú kontrolu. Poskytovateľ a objednávateľ sa na konkrétnom
termíne vykonama ptavidelneJ kontrolnej čmnosti dohodnú minimálne 3 pracovné dni vopred a
termín si obratom potvrdia prostredníctvom e-mailovej pošty.

2. Štvrťročná kontrola Je považovaná za ukončenú predložením Protokolu o kontrole EPS, ktorý
objednávateľ potvrdí svojím podpisom

3. Ročná kontrola je považovaná za ukončenú predložením Protokolu o kontrole systému EPS,
ERO a následným doručením Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške systému EPS
a ERO, naJneskôr 1 O-ty kalendárny deň po ukončení mesiaca, v ktorom mala byt' konti·olná
činnosť vykonaná.



4. Pozáručný servis podľa čl I. ods 1. bod 1 2 sa poskytovateľ zavazuje poskytovať na základe
aktuálnych potrieb objednávateľa, ktoré budú poskytovateľovi zasielané formou písomných
požiadaviek - záväzných objednávok v pracovnej dobe, resp. mimo pracovnej doby a v dňoch
pracovného voľna telefomcky Poskytovateľ sa zaväzuje nastúpiť a začať s odstraňovaním
poruchy do 4 hodín od jeJ nahlásenia Objednávateľ je povinný po telefonickom nahlásení v
dňoch pracovného voľna a mimo pracovnej doby vystaviť (bez zbytočného odkladu)
poskytovateľovi písomnú objednávku

5 Poskytovateľ vyhotoví objednávateľovi na vyžiadanie predbežnú cenovú kalkuláciu odstránema 
vady tJ. predbežnú kaulkulácm ceny práce (počet hodín) a spotrebného materiálu , resp 
náhradných dielov. Ak objednávateľ predbežnú kalkuláciu akceptuje vystaví objednávateľ 
záväznú písomnú objednávku. 

6 V oznámení o nahlásení poruchy musí objednávateľ uviesť najma názov objednávateľa, druh 
systému, názov a adiesu objektu, v ktorom sa systém nachádza, meno a priezvisko 
oznamovateľa, dátum a hodinu oznámenia, čas vzniku vady a stručný popis prejavov vady. 

7. Objednávateľ bude zasielať písomné požiadavky podľa ods. 4 tohto článku prostredníctvom e
mailovej pošty na e-mailovú adresu: servis@tntel.sk v pracovných dňoch pondelok - piatok a v
čase od 07:00hod do 16:00hod a mlillo pracovnej doby a v čase pracovného voľna telefonicky na
tel. č 0911 7 44 407 .

8 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vady systému EPS a ERO tak, aby bola vada čo 
najskôr odstránená, podľa okolností prípadu, najma dodaním náhradnej súčasti za vadnú súčasť, 
dodaním chýbajúcej súčasti alebo opravou súčast1. Ak sa poskytuje nová súčasť za vadnú 
súčasť, je objednávateľ povinný vadnú súčasť vrátiť poskytovateľovi. Pri vadách menšieho 
charakteru, poskytovateľ poskytne náhradné riešenie, resp. čiastočné sprevádzkovanie systému 
pn nemožnosti okamžite odstrániť vadu s prípadným bezplatným zapožičaním súčastí vo 
vlastníctve poskytovateľa 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodplatne a v súlade s platnou legislatívou zabezpečiť pre
objednávateľa odvoz a ekologickú likvidáciu nebezpečného odpadu vzmknutého zo systému EPS
aERO.

1 O. O vykonaní pozáručného servisného úkonu vydá poskytovateľ objednávateľovi protokol o 
vykonaní servisu, ktorý objednávateľ potvrdí svojím podpisom, čím sa servis považuje za 
ukončený. Protokol o vykonaní činnosti musí obsahovať aj druh a počet náhradných dielov 
dodaných pri oprave. 

IV. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu za nevykoname čo len jednej pravidelnej
kontrolnej činnosti podľa čl. I. ods. 1 bod 1 1 , vrátane nevypracovania príslušného protokolu,
resp. správy podľa čl. III. bodu 2 a 3. tejto zmluvy, a to vo výške 30 % z dohodnutej ceny

2 Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi v prípade, ak rne je pozáručný servis a/alebo 
pravidelná kontrola, ktoré sú piedmetom tejto zmluvy, nadne a včas vykonané v termíne 
uvedenom v teJto zmluve, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetného pozáručného 
servisu a/alebo pravidelnej kontroly za každý, aj začatý deň omeškania. 

3. Podľa§ 369 a) zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, objednávateľ, ktorý je v omeškaní so
splnením pe11ažného záväzku alebo jeho časti, je povmný platiť z nezaplatenej sumy úroky z
omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2. V súlade s ustanovením § 369b zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka, má poskytovateľ nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním
so splnením peňažného závazku objednávateľa, len ak táto škoda me Je krytá úrokmi z
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omeškama alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich 
súčtom. 

4. Úhradou zmluvných pokút nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vzmkla zmluvnej strane v
dôsledku porušema zmluvnej povmnosti druhou zmluvnou stranou.

V. POVINNOSTI OBJEDNÁ V A TEĽA

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na vykoname
služby Za tým účelom je objednávateľ povinný v čase určenom podľa tejto zmluvy na
poskytnutie služby najmä.

a) umožmť vykonanie služby,
b) umožmť bezpečný a voľný prístup resp. umožniť prístup v spnevode

zodpovedného zamestnanca objednávateľa k súčastiam systému EPS a ERO,
sprístupnením všetkých pnestorov, v ktorých sú umiestnené súčasti systému EPS a
ERO,

c) umožniť výkon prác súvisiacich s poskytnutím služby aj mimo ustanoveného
pracovného času, ktorý je od 7.00 h do 16.00 h,

d) vytvoriť poskytovateľovi pracovné podmienky vhodné pre poskytnutie služby,
e) zabezpečiť účasť svoJho povereného zástupcu alebo zaškolenej osoby pri

poskytovaní služby, ktorá bude zároveň poznať prevádzkové podmienky objektu,
f) zabezpečiť bezplatne parkovacie miesto vo dv01e objednávateľa pre servisný

automobil v čase výkonu služby.

2 Ak objednávateľ v rozpore s ods. 1 písm. b) tohto článku neumožní poskytovateľovi prístup k 
súčastiam systému EPS a ERO, poskytovateľ vykoná službu v rozsahu, v akom Je to možné. 
Ak z tohto dôvodu nie Je možné službu vykonať vôbec, má sa za to, že objednávateľ 
neumožnil vykoname služby. Poskytovateľ nezodpovedá za vady alebo za škody, ktoré v 
dôsledku toho vzniknú. 

3. Objednávateľ Je povinný výsledok nadne vykonaneJ služby prevziať a potvrdiť vykonanie
služby zo strany poskytovateľa na osobitnom tlačive, spôsobom podľa teJto zmluvy.

4 Objednávateľ Je povinný v záuJme predÍženia životnosti systému EPS a ERO a za účelom
predchádzama vzniku škodám na zdraví a na majetku.

a) prevádzkovať systém spôsobom uvedeným v návode na obsluhu,
b) prevádzkovať systém v súlade s príslušnými technickými predpismi a technickými

normami, o kt01ých bola zaškolená osoba poučená,
c) zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní systému boh dodržané nevyhnutné podmienky

prevádzkovania,
d) zabezpečiť trvalú prevádzku systému zaškolenou osobou, ktorá postupuje podľa

pokynov na obsluhu od poskytovateľa a vedie záznamy v prevádzkovej knihe,
e) zabezpečiť riadne vedenie spnevodnej dokumentácie systému,
f) bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi vadu systému EPS a ERO a v

rámci svojich možností, zabezpečiť náhradné opatrenia z hľadiska bezpečnosti
objektu, ak systém nie je prevádzkyschopný, až do odstránenia vady.

5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi vopred v primeranej lehote akékoľvek 
stavebné zmeny alebo zmeny technológie za účelom zváženia opatrení potrebných pre 
prevádzkyschopnosť systému EPS a ERO Objednávateľ vopred v primeranej lehote oznámi 
poskytovateľovi krátkodobé alebo trvalé vyradenie systémov z prevádzky, ich demontáž alebo 
prevod tretej osobe. 

6. Objednávateľ nesmie bez súhlasu poskytovateľa manipulovať so systémom EPS a ERO inak ako



je uvedené v ods 4 a ods. 5 tohto článku, naJma nesmie zo systému odstrániť, ani do neho 
pridať žiadne súčasti 

Vl.POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť vykonávanie pravidelných kontrolných činností a
pozáručného servisu systému EPS a BRO s vynaložením odborneJ starostlivosti s pnhliadnutím
na druh, čas, miesto a rozsah kontrolných činností a pozáručného servisu, ako aj stav v
akom sa systém EPS a BRO nachádza v čase ich vykonávama.

2. Ak Je súčasťou poskytnutých činností aj vykonávanie kontroly, je poskytovateľ povlllllý ju
vykonať nestranným spôsobom a zistený stav popísať v príslušnom doklade.

3. Po vykonaní pravidelných kontrolných činností a po odstránení pornchy Je poskytovateľ
povinný obratom individuálne predviesť zamestnancovi, ktorého urci objednávateľ
prevádzkyschopnosť kontrolovaného, resp. opravovaného systému EPS a BRO.

4. Ak z kontrolných zistení vyplyme potreba poskytnúť aj iný druh služby, je poskytovateľ povinný
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

5. Poskytovateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaného systému E P S  a BRO uviesť
písomne na osobitnom tlačive, ktoré slúži ako doklad o vykonaní zásahu.

6. Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje a zaväzuje sa počas doby trvania tejto
Zmluvy a/alebo závazkov z nej vyplývajúcich mať odborné, personálne a materiálne
predpoklady na výkon kontrolnej činnosti a pozáručného servisu ( opravy a údržba) systému
EPS a BRO podľa predmetu tejto Zmluvy a zaväzuje sa ho riadne vykonávať Súčasne
vyhlasuje a zaväzuje sa, že predmet Zmluvy vykoná podľa požiadaviek obJednávateľa
prostredníctvom expertov, ktorí spÍňajú požiadavky stanovené objednávateľom v rámci
dokumentácie z verejného obstarávania a v rámci podmienok účasti na vereJnom
obstarávaní k predmetu Zmluvy

7 Poskytovateľ sa zavazuje pri podpise Zmluvy predložiť Objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy
za škodu pn vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti s mmimálnym plnením vo výške
200 000,00 EUR (slovom dvestotisíc eur) - poskytovateľ predloží kópiu zmluvy o poistení
zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti
a pozáručnom servise systému EPS a BRO podľa vyhlášky č. 726/2002 Z. z. 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 podľa predchádzajúcej vety poskytovateľ nepredloží,
objednávateľ s1 vyhradzuje právo neuzatvoriť s ním Zmluvu na predmet zákazky, resp. ak tak
neurobí pri podpise Zmluvy, odstúpiť od Zmluvy

8. Pokiaľ poskytovateľ použije na čiastkové plnema predmetu zmluvy ďalších poskytovateľov
(ďalej len „subdodávatelia"), zodpovedá ako keby plnil sám a je povinný odovzdať službu
sám, na SVOJU zodpovednosť v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite Zoznam
subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť
subdodávateľa počas trvama zmluvy. Poskytovateľ je povmný objednávateľovi najneskôr v
deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet zmluvy, predložiť
písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať mmimálne: podiel zákazky,
kt01ý má poskytovateľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného
subdodávateľa. Poskytovateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške jedentisíc EUR, ak
poskytovateľ porušil alebo riadne a úplne nevykonal povmosť predložiť písomné oznámeme o
zmene subdodávateľa



VII. CENA

1. Cena za vykonávanie pravidelnej kontrolneJ činnosti a pozáručného servisu Je stanovená
dohodou podľa zákona č 18/1996 Z z o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za
vykonávanie pravidelnej kontrolnej činnosti a cena za vykonávanie pozáručného servisu Je
uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, kto1á je jej neoddehteľnou súčasťou V týchto cenách
sú zahrnuté všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzmknuté pn výkone čmnosti
poskytovateľa podľa tejto Zmluvy Cenu za predmet Zmluvy je stanovená vrátane všetkých
nákladov spojených s dodaním predmetu Zmluvy, vrátane všetkých skúšok a kontrol
potlebných pre udžiavanie systémov v prevádzke a vrátane dopravy.

2 Cena za spotrebný materiál a náhradné diely bude vyúčtovaná na základe poskytovateľom
predloženej cenovej ponuky, ktorú odsúhlasí za objednávateľa poverený zamestnanec, vrátane
cenovej kalkulácie; kalkuláciu ceny za daný náhradný diel predloží poskytovateľ, pričom cena
za daný náhradný diel a spotrebný materiál nesmie byť vyššia ako je ich p11emerná cena na trhu v
danom období.

3. Do ceny predmetu zmluvy počas jeJ platnosti bude prípustné premietnuť len zmeny právnych
predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky), ktoré môžu cenu ovplyvniť. Každá
zmena dohodnutej ceny je možná len po vzájomnej dohode zmluvných stlán formou písomného
dodatku k tejto zmluve.

4 Ak poskytovateľ nevykoná pravidelnú kontrolnú činnosť systému EPS a ERO riadne, nevzniká 
mu nárok na zaplatenie ceny podľa ods. 1. tohto článku a objednávateľ môže po uplynutí 
doby určeneJ na vykonanie pravidemej kontromej činnosti od zmluvy odstúpiť, tým me je 
dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie zmluvných sankcií a náhradu škody, ktorá mu tým 
vznikne. 

VIII.FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Úhrada ceny za vykonanie pravidelnej kontI·olnej činnosti a pozáručného servisu bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku.

2. Piávo fakturovať vzniká poskytovateľovi dňom písomného potvrdema o riadne poskytnutej službe
podľa čl. I tejto zmluvy poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3 Dohodnutú cenu za riadne poskytnuté služby podľa čl. I. tejto zmluvy objednávateľ uhradí
poskytovateľovi na základe predloženej faktúry, ktoreJ neoddeliteľnou súčasťou bude Protokol
o kontrole EPS a ERO, resp. Správa o odborneJ prehliadke a skúške, resp Protokol o servisnom
zásahu podpísaný/á poverenými zástupcami oboch zmluvných strán, 30 dňová lehota
splatnosti plyme odo dňa doručema faktúry objednávateľov1. Poskytovateľ doručí
objednávateľovi faktúru do 7 pracovných dní odo dňa podpísania protokolu o kontrole EPS a
ERO, správy o odborneJ prehliadke a skúške, protokolu o servisnom zásahu.

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:
a) názov vykonanej činnosti,
b) IČO poskytovateľa, názov poskytovateľa,
c) číslo zmluvy objednávateľa,
d) kópm objednávky objednávateľa,
e) prílohu (potvrdený Protokol o kontI·ole EPS a ERO, Správa o odbornej prehliadke a skúške,

Protokol o servisnom zásahu).



5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa ods 4 tohto
článku, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti na doplnenie, resp prepracovanie
poskytovateľov1. Poskytovateľ túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo
vystaví novú faktúru U tejto opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a
doručí do podateľne objednávateľa Nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa
doručenia novej, resp. opravenej faktúry do podateľne objednávateľa

6 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň pripísania finančnej sumy na 
účet poskytovateľa, za podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu. 

IX. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1 Poskytovateľ poskytuje nasledovnú záruku 
- na vykonanú činnosť 6 mesiacov,
- na náhradné diely 24 mesiacov, resp sa na ne vzťahuje záruka poskytnutá ich

výrobcom alebo dodávateľom.

2. Poskytovateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo
neodborného prístupu Jeho zamestnanca. Ak je to možné a účelné, môže takto spôsobenú škodu
na systéme odstrániť uvedením systému do pôvodného stavu na vlastné náklady. Škoda
neodstrámteľná sa nahiádza v pemazoch s prihliadnutím na hodnotu systému v čase jeho
poškodenia.

3. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má systém EPS a ERO po vykonaní servisneJ činnosti
pri Jeho prevzatí objednávateľom Objednávateľ je povinný zrejmé vady vytknúť pri preberaní
výsledku servisu. Poskytovateľ je povinný pristúpiť k ich odstráneniu obratom a je povinný ich
odstrániť v primeranej lehote vzhľadom k povahe vád. Poskytovateľ odstrám vady dodaním
náhradnej súčasti za vadnú súčasť, dodaním chýbajúcej súčasti, alebo opravou súčasti. Za
skryté vady zodpovedá poskytovateľ počas záručnej doby podľa ods. 1 tohto článku.

X.ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Zmluvné stiany zodpovedaJÚ za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia 
druhej strane škodu, ktorá jej ich neplnením vznikne, pričom zodpovednosť poskytovateľa sa riadi 
ustanovemami §§ 598 a 599 nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Poskytovateľ 
zodpovedá za škody vzniknuté porušením povinností z tejto Zmluvy Zodpovednosti sa zbaví, ak 
preukáže, že škodu nezaviml, alebo, že škody vznikla v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. 

XI. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných mformáciách získaných pri
plnení závazkov z tejto Zmluvy. Dôvernými mformáciami me sú informácie, ktoré sa bez
porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od
druhej zmluvnej stI·any, a informácie, ktoré je obJednávateľ povinný sprístupniť alebo
zverejniť 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).

2 Poskytovateľ sa zaväzuje utajovať údaje a informácie · 
a) o technickom nešení systému,



b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa,
c) o osobných údil;_Joch fyzických osôb sprístupnených na základe plnema závazkov 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 ochiane 
osobných údajov a o zmene a doplnení mektorých zákonov v znení neskorších piedpisov 

(ďalej 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 
najmá s dôrazom na povinnosť mlčanlivosti (§22) a sankciami za porušeme tejto mlčanlivosti(§ 
68 ods. 7 písm e) ZoOU 

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

5. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné mformácie 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

XII. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Ak sa zmluvné strany nedohodnú mak, Zmluva
môže zaniknúť písomnou dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy z dôvodov v nej
uvedených.

2. Objednávateľ aj poskytovateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu vypovedať Zmluvu v 2-
mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká.

3. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť·
a) ak objednávateľ neumožní v termíne určenom na základe tejto Zmluvy vykonanie

pravidelnej kontroly alebo pozáručného servisu ani v náhradnom termíne určenom
poskytovateľom, alebo

b) ak objednávateľ neuhradí splatnú faktúru za riadne poskytnutú pravidelnú
kontrolu alebo pozáručný servis ani do jedného mesiaca od jej splatnosti

4. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy ak.
a) poskytovateľ nevykonal riadne objednanú službu am v náhradnom termíne určenom

objednávateľom, tým nie je dotknuté právo objednávateľa vyplývajúce mu z článku VII
bod4.,

b) poskytovateľ si nesplnil svoju povmnosť ustanovenú v článku VI. bod 8 tejto Zmluvy



XIll. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom Jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účmnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnema na
web stránke objednávateľa. Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy dáva výslovný súhlas so
zverejnením celého znenia tejto Zmluvy Jej všetkých príloh a prípadných dodatkov na
webovom sídle objednávateľa

2. Táto Zmluva sa môže meniť alebo doplniť len písomnými, priebežne číslovanými dodatkami,
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Poskytovateľ me Je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tietiu
osobu bez predchádzaJúceho súhlasu objednávateľa.

4. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy touto zmluvou osobitne
neupravené, alebo upravené iba čiastočne sa riadia slovenským právom, a to najma príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení, Občianskeho zákonníka, vyhlášky č.
726/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov budú o
tejto zmene druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať. Ak zmluvné strany nesplnia svoju
oznamovaciu povinnosť, má sa za to, že platia posledné známe identifikačné údaje.

6. V prípade, ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude
prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá
strana má právo vec riešiť súdnou cestou Všetky spo1y vyplývajúce z teJto Zmluvy alebo s
touto Zmluvou súvisiace, vrátane sporov o JCJ platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred
slovenskými všeobecnými súdmi.

7 Účastníci zmluvy vy hlasujú, že táto Zmluva zodpovedá 1ch slobodnej vôb, uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

8. Zmluva Je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu

XIV. PRÍLOHY

Neoddehteľnou súčasťou tejto Zmluvy o kont10lnej činnosti a pozáručnom servise Je jej príloha č. 1
- oceňovacie tabuľky a príloha č 2 - zoznam subdodávateľov

Za

Ing. Jaroslav Baška,
predseda

v, v 

15 MAJ 207 
Trencm, dna .. ............. . .

Za poskytovateľa·

n 

 

 

Ei5fášKäii;·· ......... . .

Trenčín, dňa ..
1 5 MAJ 20'7 



Príloha č. 1 -oceňovacie tabuľky 
k Zmluve o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 1 Oystem EPS a ERO 

Tabuľka č. 1 .  Ročná kontrolná činnosť lOystem EPS - ZITON ZP3 
V zmysle prílohy vyhlášky č 726/2002 Z.z. 

Cena spolu za obdobie trvania zmluvného vzťahu (1 rok) 

ústredňa ZITON ZP3 -2ks 

Cena v EUR 
bezDPH 

tablo-lks 
5 0 85,00€ 

snímače-509 ks IDPH20% 

-tlačidlové hlásiče -45ks
1 017,00€ 

-automatické hlásiče -460ks

z toho opticko-dymový hlásič -357ks 
Cena vEURs 

tepelný hlásič-37ks 
!DPH 

multrysenzory-66ks 
6 102,00€ 

laserový nasávací hlásič -4ks 

Tabuľka č 2 Štvrťročná kontrolná činnosť systému EPS - ZITON ZP3 
V zmysle prílohy vyhlášky č. 726/2002 Z.z. 

Cena v EUR 

Cena spolu za obdobie trvania zmluvného vzťahu (1 rok) bezDPH 

ústredňa ZITON ZP3 -2ks 
3 480,00( 

tablo-lks 
IDPH20% 

snímače-127 ks 

-tlačidlové hlásiče l lks 696,00( 

-automatické hlásiče -116ks
z toho opticko-dymový hlásič -89ks Cena v EUR s 

tepelný hlásič-9ks !DPH 
multysenzory-17ks 
laserový nasávací hlásič - lks 

4176,00€ 

1 x za obd. 
Trvama 
zmluvného 
vzťahu 

3 x za obd. 
!trvania 
zmluvného 
vzťahu 



Tabuľka č. 3. Ročná kontrolná činnosť systému ERO - TOA VX2000 

Cena spolu za obdobie trvania zmluvného vzťahu (1 rok) 
ústredňa TOA - lks 
externé zdroje signálu - 2ks 
mikrofónové pulty- 4ks 
reproduktory- 530ks 
zosilňovače - l l ks 
Ročná kontrola v min. rozsahu: 

a) 1 x ročne a vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a skúške

Cena v EUR 

bezDPH 

2 4 70,00€ 

b) kontrola napájacieho zdroja DPH 20% 1 x za obd. 
c) záťažový test zálohovacieho akumulátora

trvania 
d) akustická skúška vnútorných siren 494,00€ zmluvného
e) kontrola riadiaceho systému (kontrola zariadení, prevádzkových

vzťahu 
stavov, vstupných audio modulov, riadiacich vstupov, modulut--

C-e_n_a _v_E_
UR

_s----;
audio záznamov, interného riadenia, zvonema, internéholDPH
časovača, pnpojenia záložného zosilňovača, pnpo3e111a
zosilňovačov, napájania .. )

f) kontrola zosilňovačov
g) kontrola prevádzkových stavov audio liniek - zón

2 964,00€ 

h) kontrola vysielania a ovládania mikrofónových pultov

Tabuľka č. 4. Súhrn EPS a ERO ročné a štvrťročné kontrolné činnosti 

Cena v EUR 

bez DPH 

17 995,00€ 

DPH20% 
Cena spolu za obdobie trvania zmluvného vzťahu (1 rok) 

3 599,00€ 

Cena v EUR 

sDPH 

21594,00€ 

Tabuľka č. 5. Práca- cena za 1 hod. vrátane vedl'aJších nákladov 

Cena v EUR 

bezDPH 
65,83€ 

Pozáru čný ser.vis systému EPS a ERO v EUR 

Práca - cena za 1 hod. vrátane vedľajších nákladov DPH20% 

13,17€ 

Cena v EUR 
s DPH 

79,00€ 



Príloha č. 2 - zoznam subdodávateľov 

k Zmluve o kontrolne; činnosti a pozáručnom servise systému EPS a ERG 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

Zákazka ,,Kontrolná činnosť a pozáručný servis elektronickej požiarnej signalizácie a 
evakuačného rozhlasu v budove sídla Trenčianske/to samosprávneho kraja", vyhlásená 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predmet zmluvy nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov. 

Za poskytovateľa 

V Trenčíne dňa 

6 


