ZMLUVA O KONTROLNEJ A SERVISNEJ ČINNOSTI
Elektrickej požiarnej signalizácie
č. TM 18/2014
uzatvorená v zmysle § 591 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v Čl. 1 tejto zmluvy.

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Meno:
Sídlo:
V zastúpení:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská č. 291, 955 01 Topoľčany
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
Janka Burianová
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0031 1732 .
BIC: SPSRSKBA
36102601
2021450596

/ďalej len objednávateľ/
1. 2. ZHOTOVITEĽ:

Meno:
Sídlo:
V zastúpení:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankový účet:
IČO:
IČDPH:
Označenie registra :
Číslo zápisu :

ANTES GM, spol. s.r.o.
Jilemnického č. 25, 911 01 Trenčín
Peter Marek, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Miloš Pagáč
IBAN: SK28 1100 0000 0029 4370 4299
BIC: TATRSKBX
36294781
SK 2020174068
Register Okresného súdu v Trenčíne
Oddiel Sro, vložka č. 10156/R

/ďalej len zhotoviteľ/

1.3. Vyššie uvedení štatutárni zástupcovia obidvoch zmluvných strán vyhlasujú, že podľa stanov, spoločenskej
zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti tejto zmluvy nie
je treba podpisu inej či ďalšej osoby.
1.4. Štatutármi zmluvných strán poverení zástupcovia vo veciach technických /uvedení v ods. 1.1. a 1.2./ sú
splnomocnení k podpisu:
- požiadavky na vykonanie zásahu podľa tejto zmluvy,
- záväzných oznámení v rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
- potvrdenia o prijatých plneniach dohodnutých touto zmluvou,
- montážnych listov o vykonanom servisnom zásahu,
- zisťovacích protokolov, preukazujúcich vecnú a objemovú správnosť.
- rozsahu nákladov na pozáručné opravy.
K zmene poverených zástupcov alebo rozsahu ich oprávnení postačí oznámenie druhej zmluvnej strane
doporučeným listom.
Čl. 2
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom Zmluvy o kontrolnej a servisnej činnosti č. TM 18/2014 (ďalej len zmluva) je vykonávanie pravidelných
technických kontrol a odborných prehliadok /revízií/ na slaboprúdových systémoch elektrickej požiarnej signalizácie
(ďalej len EPS) v rozsahu:
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1/ štvrťročná odborná kontrola a prehliadka EPS, prípadné zaškolenie obsluhy,

2/ ročná odborná prehliadka a skúška (revízia) EPS,
a vykonávanie servisnej činnosti v prípade výskytu technickej poruchy na zariadení EPS, resp. na prvkoch zariadenia EPS.
2.2. Predmet zmluvy sa týka zariadení systémov EPS zabudovaných v priestoroch objektu Tribečského múzea
v Topoľčanoch v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.
726/2002 Z. z., ktorá ustanovuje vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie a podmienky jej prevádzkovania
a zabezpečenia jej pravidelných kontrol a prehliadok.
Čl. 3
PODMIENKY A ROZSAH KONTROL

3.1. V zmysle § 15 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. kontroly elektrickej požiarnej signalizácie sa
vykonávajú nasledovne:
a/ denne
b/ mesačne
c/ štvrťročne
d/ ročne
3.2. V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z.
je určené vykonávať periodicky nasledovné kontroly:
3.2.1. denná kontrola EPS ( Čl.3, ods. 3.1, písm. a), obsahom ktorej je:
- kontrola zobrazenia stavu pokoja, stavu signalizácie požiaru , poruchy a stavu skúšania,
- kontrola stavu signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného zdroja,
- stav počítadla poplachov podľa prevádzkovej knihy.

3.2.2. mesačná kontrola EPS ( Čl.3, ods. 3.1, písm. b), obsahom ktorej je:
- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- kontrola výstupov na ovládanie požiarno-techn. zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- aktivácia jedného hlásiča z jednej zóny,
- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Vykonáva sa jedenkrát za mesiac, okrem mesiaca pripadajúceho na termín vykonávania
ročnej kontroly (revízie) EPS. Vykonaná celkom osemkrát za rok ( pri ¼ ročných kontrolách
bude mesačná kontrola v rozsahu ¼ kontroly).
3.2.3. štvrťročná odborná kontrola a prehliadka zariadenia a stavu systému EPS, obsahom ktorej je:
- kontrola náhradného napájacieho zdroja ,
- kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti, vrátane výmeny poškodených hlásičov, odstránenie nečistoty
- kontrola funkčnosti hlásičov, kontrola signálneho svietidla,
- funkčná skúška výstupov a zariadení, ktoré EPS ovláda,
- kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s hlásičmi,
- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Vykonáva sa jedenkrát za tri mesiace okrem mesiaca pripadajúceho na termín vykonávania ročnej
kontroly (revízie) EPS, celkom trikrát za rok.
3.2.4. ročná odborná prehliadka a skúška (revízia) systému EPS -, ktorej obsahom je:
- kontrola funkčnosti náhradného zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení,
- kontrola povrchu a vnútorného priestoru ústredne, utesnenie, kontrola spojov,
- kontrola napätia dodávaného napájacími zariadeniami, záložných akumulátorov, prepojenia zariadení,
- kontrola funkčnosti parametrov hlásičov, kontrola pätice hlásičov, vizuálna a mechanická kontrola hlásiča,
- vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Vykonáva sa jedenkrát za 12 mesiacov.
3.3. Rozsah a objem predmetu plnenia je špecifikovaný v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia,
ktorá je uložená u objednávateľa a pri plnení bude vždy odovzdaná zhotoviteľovi k dispozícii. Súčasne je
rozsah a objem revidovaných zariadení špecifikovaný položkovo v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Čl. 4
LEHOTY PLNENIA

4.1. Predmet zmluvy podľa Čl. 2 bude zhotoviteľom dodávaný v termíne od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli na výkone činnosti odborných prehliadok a kontrol jednotlivých systémov
podľa Čl. 3 ods. 3.2.1 až 3.2.4 nasledovne :
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4.2.1. Kontroly EPS podľa Čl. 3, ods. 3.1, písm. a, b budú vykonávané zaškoleným zamestnancom
užívateľa /objednávateľa/ zariadenia EPS.
4.2.2. Kontroly EPS podľa Čl. 3, ods. 3.1, písm. c, d budú vykonávané zhotoviteľom v rozsahu
podmienok tejto zmluvy nasledovne:
4.2.2.1. mesačná prehliadka systému EPS mesačne mimo mesiaca, kedy sa vykonáva ročná,
4.2.2.2. štvrťročná prehliadka systému EPS vždy v mesiacoch marec, september, december,
4.2.2.3. ročná prehliadka a skúška ( revízia) systému EPS jedenkrát za 12 mesiacov vždy
v mesiaci jún.
Čl. 5
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1. Povinnosti zhotoviteľa:
5.1.1. Vykonať technické kontroly a ročné prehliadky /revízie/ v zmysle tejto zmluvy, platných noriem a
predpisov.
5.1.2. Spracovať o vykonaných odborných prehliadkach a kontrolách zariadení a prvkov písomnú správu v
3 rovnopisoch, z toho 1 výtlačok pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.
5.1.3. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do systémov uvedených v predmete zmluvy uviesť písomne v
prevádzkových knihách a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii.
5.1.4. Zhotoviteľ dohodne termín vykonania technických kontrol s objednávateľom minimálne tri pracovné
dni vopred telefonicky, faxom, resp. e-mailom.
5.1.5 Zhotoviteľ vykoná zápis do kontrolnej knihy EPS ihneď po vykonaní pravidelnej technickej prehliadky a
a ročnej kontroly /revízie/.
5.1.6. Zhotoviteľ zabezpečí do 24 hodín od nahlásenia poruchy povereným zamestnancom objednávateľa,
príchod servisného zamestnanca zhotoviteľa /podľa prílohy č.1/ do objektu objednávateľa a vykoná následnú
opravu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín opravy a môžu z titulu včasného neodstránenia
poruchy vzniknúť ďalšie škody, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nevyhnutný servisný zásah inou
oprávnenou organizáciou na náklady zhotoviteľa bez straty záruky a bez straty nároku na náhradu všetkej
škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla.
5.1.7. Na vykonanú mimozáručnú opravu poskytne zhotoviteľ objednávateľovi 6 mesačnú záručnú lehotu na
vykonanú prácu a minimálne 24 mesiacov na dodaný materiál.
5.1.8. V prípade, že opravu nie je možné okamžite vykonať, uzavrie zhotoviteľ s oprávneným
zástupcom objednávateľa písomnú dohodu do konca nasledujúceho pracovného dňa o spôsobe a termíne
odstránenia závady.
5.1.9. Po vykonaných úkonoch odstránenia závady zhotoviteľ predvedie poverenému zamestnancovi
objednávateľa funkčnosť opravovaného zariadenia a túto potvrdí v kontrolnej knihe.
5.2. Povinnosti objednávateľa:
5.2.1. Vytvoriť zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné čo v najkratšom čase realizovať
predmet tejto zmluvy /napr. zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam, do priestorov objektu/.
5.2.2. Na základe požiadavky a po vzájomnej dohode umožniť zhotoviteľovi vykonať práce, ktoré priamo
súvisia s predmetom tejto zmluvy.
5.2.3. Zabezpečiť účasť svojho povereného zamestnanca /viď príloha č. 1/ v objekte pri odskúšaní funkčnosti
zariadenia po výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
5.2.4. Neumožniť tretej osobe mimo poverených zamestnancov objednávateľa zásah do systému uvedeného v
predmete tejto zmluvy mimo činností, ktoré súvisia s obsluhou týchto systémov. V prípade zistenia
neoprávneného zásahu do systému uvedeného v predmete tejto zmluvy dochádza k strate záruky.
5.2.5. Zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú zabudované systémy uvedené
v predmete tejto zmluvy
5.2.6. Poruchy systémov uvedených v predmete tejto zmluvy bude neodkladne po ich zistení oznamovať
zhotoviteľovi telefonicky na čísla: 0905 380770, 0908 198060 a potvrdené emailom na servis@antesgm.sk.
5.2.7. V prípade, že bude nevyhnutné zabezpečiť pre potreby vykonania kontroly, revízie, resp. servisu
predmetných zariadení vysokozdvižnú plošinu alebo iné zariadenie, zmluvné strany uzatvoria samostatnú
dohodu, ktorá musí mať písomnú formu (písomná forma je zachovaná aj zápisom do montážneho listu).

3

Čl. 6
CENA

6.1. Cena za výkon práce pri štvrťročnej prehliadke a ročnej prehliadke a skúške (revízii) je stanovená
dohodou na základe zákona NR SR č.l8/1996 Z.z.o cenách v zmysle predloženej cenovej ponuky. Je
špecifikovaná v Súpise výkonov a prác odbornej prehliadky jednotlivých zariadení systému EPS /príloha č.2
tejto zmluvy/.
6.2. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní a predvedení funkčnosti
systémov, vystavení meracieho a skúšobného protokolu a cestovné náklady. Materiálové náklady súvisiace
s opravou, resp. výmenou komponentov EPS spojené s plnením zmluvy po záručnej dobe budú fakturované na
základe písomne vystavenej objednávky objednávateľom, v ktorej budú uvedené objednané materiály a ich
ceny.
6.3. Cena za vykonanie kontroly a skúšky činnosti a stavov zariadení uvedených v predmete tejto zmluvy pri
prevádzke a dohodnutých podmienok podľa Čl. 3 tejto zmluvy je nasledovná:
6.3.1. ŠTVRŤROČNÁ ODBORNÁ TECHNICKÁ PREHLIADKA EPS

Štvrť ročná kontrola systému EPS ( 3 x ročne ) za cenu:
Cena bez DPH :
184,06 €
DPH 20% :
36,81 €
Cena spolu s DPH: 220,87 .€
6.3.2. ROČNÁ ODBORNÁ PREHLIADKA A SKÚŠKA ( REVÍZIA) EPS

Ročná revízia systému EPS ( 1x ročne ) za cenu:
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena spolu s DPH:

552,01 €
110,40 €
662,,41 €

6.4. SERVISNÁ ČINNOSŤ
6.4.1 Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. prvkoch zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záručná
lehota, zhotoviteľ vykoná opravu bezplatne.
6.4.2. Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. prvkov zariadenia po záručnej lehote, zhotoviteľ
dodá potrebný materiál v cene podľa aktuálneho cenníka prvkov a príslušenstva jednotlivých zariadení
a vykoná odstránenie závady v cene podľa cenníka služieb, a to: práca servisného technika – 13,30 € /1 hod.,
zmeny a úpravy v programovom vybavení – 22,57 €/1 hod., dopravné náklady – 0,33 €/1 km (ceny sú uvedené
bez DPH).
Čl. 7
FAKTURAČNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

7.1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa časti Čl. 6 tejto zmluvy platbou
proti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad je faktúra zhotoviteľa, ktorá musí obsahovať všetky
náležitosti podľa platnej legislatívy.
7.2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti oprávneným zástupcom
objednávateľa.
7.3. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7.4. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy, ak zhotoviteľ
nevykoná odbornú prehliadku alebo servisný zásah v rozsahu dohodnutom v Čl.2. a Čl. 3 tejto zmluvy.
7.5. Zhotoviteľ má právo v prípade omeškania objednávateľa s úhradou podľa podľa Čl.6 tejto zmluvy na
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri zodpovednosti za škody sa budú riadiť všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
7.7. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolané škody, ktoré tejto
preukázateľne spôsobil jej zamestnanec alebo tretia osoba, ktorá konala na základe jej poverenia.
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7.8. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú jednej zmluvnej strane
činnosťou druhej zmluvnej strany, alebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.
7.9. Zhotoviteľ ručí za priame škody a následne vzniknuté škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku
nevykonanej, oneskorenej, alebo nekvalitne vykonanej činnosti podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá
objednávateľovi aj za škodu, resp. objednávateľovi uložené sankcie príslušnými orgánmi štátnej správy, ktoré
boli objednávateľovi uložené a objednávateľom zaplatené v súvislosti s porušením akejkoľvek zmluvnej
povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
Čl. 8
USTANOVENIE O UTAJOVANÍ ÚDAJOV

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pod sankciou náhrady všetkej škody zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach
súvisiacich s predmetom zmluvy. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť o prevádzkových a priestorových
pomeroch objednávateľa, ako aj o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s realizáciou predmetu tejto
zmluvy dozvie.
8.2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.
Čl. 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len podpísanými a očíslovanými dodatkami, ktoré podpíšu obidve
zmluvné strany.
9.2. Zmluva je uzavretá na dobu určitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu pred
skončením jej platnosti, a to aj bez uvedenia dôvodu, vo výpovednej lehote troch mesiacov. Výpovedná lehota
začína plynúť prvým dňom po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluva môže
skončiť aj písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami.
9.3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie obsahu tejto zmluvy na
webovej stránke objednávateľa podľa osobitného predpisu.
9.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
9.5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
9.6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Zoznam poverených zamestnancov pre výkon servisných činností a kontroly zariadenia EPS
Príloha č. 2: Špecifikácia prvkov a rozpočet nákladov pravidelných kontrol EPS

9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony. Vôľa vyjadrená v tejto zmluve je určitá,
slobodná a vážna, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola
obmedzená.

V Topoľčanoch dňa 19. 12. 2014

V Trenčíne dňa 18. 12. 2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

___________________________
PhDr. Blažena Šmotláková
riaditeľka múzea

_________________________
Peter Marek
riaditeľ a konateľ spoločnosti
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