Dodatok č. 2
k zmluve o servise a údržbe PSN č. 25/99HC
uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami uvedenými v Čl. 1.

Článok 1

Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Meno:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Sídlo:
Ul. Krušovská 291, 955 01 Topoľčany
V zastúpení:
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
IČO:
36102601
DIČ:
2021450596
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK52 8180 0000 0070 0031 1732/8180
/ďalej len „objednávateľ“/
1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
Zapísaný:

ANTES HC, s.r.o.
Hlohová 14, 920 01 Hlohovec
Pavol Tkáč – konateľ spoločnosti
Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vl. č. 34359/T
Oprávnenie:
Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 000574
IČO:
47762136
IČ DPH:
SK 2024081576
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Hlohovec
Číslo účtu:
SK95 1100 0000 0029 2291 3083
/ďalej len „zhotoviteľ“/
Článok 2

Predmet dodatku
2.1 Z dôvodu zmien na strane zhotoviteľa a prechodu slovenských korún na EUR sa zmluvné
strany dohodli na tomto dodatku, ktorým sa:
a) menia identifikačné údaje zhotoviteľa uvedené v Čl. I bod 2. Zmluvy o servise a údržbe
č. 25/99HC a v dodatku č. 1 k uvedenej zmluve v Čl. I nasledovne:
Obchodné meno:
ANTES HC, s.r.o.
Sídlo:
Hlohová 14, 920 01 Hlohovec
V zastúpení:
Pavol Tkáč – konateľ spoločnosti
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel Sro, vl. č. 34359/T
Oprávnenie:
Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 000574
IĆO:
47762136
IČ DPH:
SK 2024081576
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., pobočka Hlohovec
Číslo účtu:
SK95 1100 0000 0029 2291 3083
b) ruší príloha č.1 k dodatku č.1 k zmluve č. 25/99 HC
2.2 Neoddeliteľnú súčasť dodatku č.2 k zmluve č. 25/99HC tvorí príloha č.1.
2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy č. 25/99HC a dodatku č.1 k zmluve zostávajú nezmenené.
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Článok 3

Záverečné ustanovenia
3.1 Dodatok č.2 s prílohou č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o servise a údržbe PSN č.
25/99HC.
3.2 Tento dodatok vrátane prílohy je vyhotovený v dvoch origináloch, z toho jeden obdrží
zhotoviteľ a jeden objednávateľ.
3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

.........................................
za objednávateľa :

Dňa: .........................

.................................................
za zhotoviteľa:

Dňa: ...........................
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Príloha č.1
k dodatku č. 2 k zmluve č. 25/99HC

I. CENA ZA PRAVIDELNÉ FUNKČNÉ SKÚŠKY PSN
Podľa normy STN 33 4590 – 8, v ktorej sa uvádza, že funkčná schopnosť systému pri
prevádzke sa musí pravidelne kontrolovať v určenom časovom rozmedzí. Toto časové
rozmedzie je uvedené v tabuľke STN normy 33 4590 - 8; a pre daný objekt je rozmedzie 1 krát
za 3 mesiace. V párnom roku v mesiacoch Marec, Jún, September, December, v nepárnom
roku v mesiacoch Jún, September, December. Cena za vykonanie pravidelnej funkčnej skúšky
systémov v tomto časovom rozmedzí je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a
činí:
CENA bez DPH – 94,60 €
DPH 20 %
CENA s DPH – 113,52

II. CENA ZA ODBORNÚ SKÚŠKU A PREHLIADKU PSN
Pravidelná odborná skúška a prehliadka systémov podľa normy STN 33 4590 – 8,
konaná v znení normy STN 33 1500, sa vykonáva jedenkrát za 2 roky, v nepárnom roku
v mesiaci Marec. Cena za odbornú prehliadku a odbornú skúšku systému je stanovená podľa
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a činí:

CENA bez DPH – 156,67 €
DPH 20%
CENA s DPH – 188,- €

III. SERVISNÁ ČINNOSŤ
Záručné podmienky:
a/ Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. na niektorom z prvkov zariadenia,
na ktoré sa vzťahuje záruka, zhotoviteľ vykoná opravu bezplatne.
b/ Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. na niektorom z prvkov zariadenia
alebo poškodeniu zariadenia, resp. niektorého z prvkov zariadenia vinou neodborného zásahu
alebo úmyselným poškodením neznámou osobou (vandalizmus, sabotáž, krádež a. p.), alebo
atmosférickými poruchami, živelnými podmienkami (zasiahnutie bleskom, búrka, silný vietor,
záplavy a. p.) v týchto prípadoch sa záruka na zariadenie, resp. prvky zariadenia nevzťahuje.
c/ Za každú opravu zrealizovanú na základe výzvy užívateľa systému, ktorý je v rozpore
s bodom a/, má zhotoviteľ právo účtovať poplatok za výkon prác v hodinovej sadzbe vo výške
11,95 €/hod., dopravu v sadzbe 0,40 €/km a použitý materiál.
DPH účtuje zhotoviteľ vo výške podľa právnych noriem, platných v čase uskutočnenia
zdaniteľného plnenia.

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

za objednávateľa

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

za zhotoviteľa
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