ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
č. 01/01/2019
Na vykonávanie pozáručného servisu, pravidelných kontrol Elektronického zabezpečovacieho
systému a správ o stave EZS podľa STN 33 4590, STN 33 1500, EN 501 31
uzavretá v zmysle par.591 a násl. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:
Ponitrianske múzeum v Nitre
Sídlo:
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
IČO:
36 102 652
DIČ:
2021431973
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK5581800000007000311193
Zastúpený:
Mgr. Anton Števko, riaditeľ
(ďalej len objednávateľ)

a
2. VYKONÁVATEĽ:
Sídlo:
Register:
IČO:
Zapísaný v:

FA STOMBO NITRA s r o.
Hlohovská 5, 951 41 Lužianky
Licencia na prevádzkovanie technickej služby č.: PT002198
36 532 894
Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro,
vložka č. 11547/N
IČ DPH:
SK2020152145
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s.
Číslo účtu:
SK3902000000001381518253
Splnomocnený:
Mário Lisický
(ďalej len vykonávateľ)

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie pravidelných kontrol funkcie Poplachového systému
narušenia (ďalej len EZS), správ o stave EZS a pozáručného servisu EZS v zmysle STN 33 4590,
STN 33 1500 a EN 501 31 v týchto objektoch objednávateľa:
 Dom ľudového bývania v Šali, Štúrova 4, 927 01 Šaľa
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III.

LEHOTY A SPÔSOB PLNENIA

1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné kontroly, správy o stave EZS
a pozáručný servis na systém uvedený v predmete tejto zmluvy minimálne po dobu 10
rokov po uplynutí záručnej doby.
2. Pre zabezpečenie trvalej funkčnosti EZS bude vykonávateľ vykonávať v predmetnom
objekte pravidelné kontroly v zmysle STN 33 4590, čl.6.3, EN 50131
Pravidelné kontroly funkčnosti EZS sa budú vykonávať ¼ ročne v mesiacoch:
 február
 máj
 august
Ročné správy o stave EZS vykoná vykonávateľ v prevádzkovej knihe a objednávateľ
potvrdí vykonanie kontroly vykonávateľovi na osobitnom doklade.
3. Ročné správy o stave EZS vykoná vykonávateľ na systéme uvedenom v predmete
tejto zmluvy v mesiaci:
 november
Ročná správa EZS musí byť vykonaná v zmysle STN 33 4590 čl.6.3. a STN 33 1500.
Ročné správy sú ukončené predložením alebo doručením ročných správ EZS
najneskôr 5-ty kalendárny deň po ukončení mesiaca, v ktorom mala byť správa
vykonaná.
4. Každý servis zrealizovaný na základe vyzvania užívateľa systému EZS (EZS) na vykonanie
servisného zásahu bude uskutočnený maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy
užívateľom.
Telefonické nahlasovanie požiadavky musí byť vykonané z identifikovateľného
telefónneho čísla.
Na volania z utajovaného čísla dispečer alebo technik nie sú povinný reagovať!!!
5. Objednávateľ má nárok na penále za nepredloženie ročnej správy vo výške 0,5 % z ceny
správy za každý deň omeškania.
6. Objednávateľ má nárok na jednorazové odškodnenie za nevykonanie jednej
pravidelnej kontroly v zmysle bodu 2. vo výške 50 % dohodnutej ceny.

IV.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ vytvorí vykonávateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v čo
najkratšom čase zrealizovať predmet zmluvy.
2. Objednávateľ umožní vykonávateľovi vykonávať práce súvisiace s predmetom zmluvy
na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode
s vykonávateľom.
3. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku
zabezpečovacej techniky v objekte pri odskúšaní funkčnosti systému po výkone prác,
ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
4. Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia druhej strane, okrem
strany vykonávateľa vykonať akýkoľvek zásah do zabudovaných systémov.
5. Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých je zabezpečovacia
technika inštalovaná.
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V.

POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA

1. Po vykonaní úkonov uvedených v bode III./2 a III./3 vykonávateľ revíznej činnosti
prevedie objednávateľovi prevádzkyschopnosť kontrolovaného zariadenia.
2. Vykonávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania kontroly a správy dohodnú
minimálne 2 dni vopred.
3. Vykonávateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov viesť písomne
v prevádzkovej knihe, prípadne vykonať zmenu v príslušnej projektovej dokumentácii.

VI.

CENA

Cene za vykonanie pravidelných kontrol a ročných správ bude fakturovaná podľa cenníka
vytvoreného na základe všeobecne platných predpisov o cene a odsúhlaseného zmluvnými
stranami. Cenník tvorí prílohu tejto zmluvy a bude dohodnutý zmluvnými stranami vždy do 1.
februára príslušného roka.

VII.

FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa časti VI. tejto zmluvy
platbou proti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad je faktúra vykonávateľa.
2. Právo fakturovať vzniká vykonávateľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti
objednávateľom.
3. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľom.
4. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
v prospech účtu veriteľa.
5. Vykonávateľ je oprávnený sankcionovať objednávateľa v prípade omeškania úhrady podľa
bodu 3. tejto časti zmluvy vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
6. Faktúra – daňový doklad musí obsahovať:
 označenie, že ide o faktúru
 IČO oboch zmluvných strán
 ak faktúra je daňovým dokladom, musí obsahovať náležitosti § 15 zák.
č. 289/95 Z. z. vyčerpávajúco
 číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
 deň vyhotovenia faktúry
 deň odoslania faktúry
 termín splatnosti faktúry
 číslo stavby a cena stavby
 forma úhrady
 výšku plnenia celkom
 odpočet uhradených preddavkov
 suma k úhrade
 meno, podpis a tel. spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
 pečiatku vystavovateľa faktúry
 miesto výkonu prác
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VIII. USTANOVENIA O UTAJOVANÍ ÚDAJOV.
1. Vykonávateľ sa zaväzuje utajovať údaje
 o systémoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
 o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
 o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy
dozvie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovanej
zabezpečovacej techniky.
3. povinnosti vyplývajúce z bodov 1. a 2. budú zmluvné strany dodržiavať bez časového
obmedzenia.
4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v zmysle bodu 1. a 2. majú zmluvné strany len na
základe požiadavky orgánu činnom v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia
druhej strane škodu, ktorá tým vznikne.

X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma
stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Obe zmluvné strany dostanú 1 rovnopis.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom je možné zmluvu vypovedať v
3-mesačnej lehote od písomného doručenia ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Zmluvné
strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu.
5. Po ukončení zmluvného vzťahu sú strany povinné zachovať mlčanlivosť bez časového
obmedzenia.
6. Zhotoviteľ ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov tejto zmluvy udeľuje Ponitrianskemu múzeu v Nitre
súhlas na spracovanie osobných údajov, vrátane údajov, ktoré nemajú charakter osobných
údajov (napr. tel. číslo, e-mailová adresa) uvedených v tejto zmluve.
7. 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.

XI.

PRÍLOHY

č. 1: Cenník pravidelných kontrol, správ o stave EZS a pozáručného servisu EZS.
č. 2: Tabuľka na stanovenie ceny podľa počtu prvkov.
OBJEDNÁVATEĽ

VYKONÁVATEĽ

Dňa: 28.1.2018

Dňa: 28.1.2018
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PRÍLOHA č. 1

CENNÍK KONTROL, SPRÁV O STAVE EZS A POZÁRUČNEHO SERVISU EZS.
PLATNÝ DO 31.1.2019

Skúšky funkčnosti a správy o stave EZS sa budú fakturovať nasledovne:
1. Štvrťročné skúšky funkčnosti v zmysle STN 33 4590, EN 50131 paušálnou sadzbou
63,07 € bez DPH.
2. Ročné správy o stave EZS v zmysle STN 33 4590, STN 33 1500, EN501 31 paušálnou
sadzbou 106,22 € bez DPH.
3. Servis EZS v poradí (každá načatá hodina)

25,00 €

Ku každému servisnému zásahu sa budú fakturovať dopravné náklady v cene 0,00 €.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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PRÍLOHA č. 2

TABUĽKA PRE STANOVENIE CENY KONTROL A REVÍZIÍ EZS.
Platný do 31.1.2020
Vo Vašom objekte sa nachádza 14 ks prvkov systému EZS (EZS) /priestorový snímač
s verifikačnou kamerou 5x, ústredňa s komunikátorom 1x, klávesnica 1x., siréna 1x, deštrukčný
snímač 5x, rádiový modul 1x.
Počet
prvkov
do 10
do 20
do 50
do 100
do 150
nad 150

Ročná
revízia
74,69€ (2.250Sk)
106,22€ (3.200Sk)
156€ (4.700Sk)
197,50€ (5.950Sk)
278,83€ (8.400Sk)
346,88€ (10.450Sk)

1/4ročná
kontrola
40€ (1.200Sk)
63,07€ (1.900Sk)
88,79€ (2.675Sk)
131,61€ (3.965Sk)
174,43€ (5.255Sk)
217,25€ (6.545Sk)

V cenách sú zahrnuté mzdové, cestovné a režijné náklady. Ceny sú uvedené bez DPH.
K cenám bude účtovaná DPH podľa predpisov platných v čase plnenia.

