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Z M L U V A O SERVISE A ÚDRŽBE .
uzavretá podľa Obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.Zhotoviteľ :
Milan Kralovič M.M.K.
Kríková 10
821 07 Bratislava
v zastúpení:
Milan Kralovič
bankové spojenie: Slovenská Sporiteľna a.s.
číslo účtu:
0178192943/0900
IČO:
41 158 431
DIČ:
1073287380
IČpDaň:
SK1073287380
č.Žo-2004/01999/8/IPE , č. živnostenského registra 112-36403
2. Objednávateľ:
Základná škola
Biskupická 21
821 06 Bratislava
v zastúpení:
bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO:
DIČ:
Telefón:

Mgr. Iveta Horváthová – riaditeľka školy
TATRA BANKA a.s., Bratislava
2627705169/1100
31748201
2020918900
02/45 644 713, 0911 934525

Adresa chráneného objektu:

Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava

II. PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je:
1. vykonávanie funkčných skúšok, odborných skúšok a prehliadok , revízií a servisnej
činnosti na poplachovom systéme proti narušeniu/ ďalej PSN / zabudovanom v objekte
objednávateľa.
2. vykonávanie odborných skúšok a prehliadok , revízií a servisnej činnosti na
priemyselnej televízii / ďalej PTV / zabudovanej v objekte objednávateľa.
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3. vykonávanie revízií a servisnej činnosti na elektroinštalácii vrátane rozvodov
a koncových zariadení zabudovaných v objekte objednávateľa.

III.LEHOTY PLNENIA
1. Vykonávanie ročnej priebežnej revíznej kontroly zariadenia PSN podľa STN 33 1500 v
chránených priestoroch objednávateľa , na základe jeho písomnej objednávky.
2. Vykonávanie opráv vrátane výmeny vadných komponentov pri poruchách, na písomnú,
resp. faxovú výzvu objednávateľa.
3. Vykonávanie zmien, doplnkov a úprav na základe písomnej objednávky objednávateľa.
4. Vykonávanie štvrťročných skúšok funkčnosti PSN a ročnú priebežnú kontrolu PSN v
chránených priestoroch objednávateľa podľa STN 33 4590.čl.6.3.3. a STN 33 1500
s možnosťou vystavenia revízneho protokolu na žiadosť objednávateľa pozostávajúca:
-z funkčnej skúšky ústredne a klávesníc
-z kontroly zdrojov pri signalizácii poplachu
-z kontroly všetkých poplachových a zaisťovacích zón
-z kontroly tiesňových hlásičov
-z kontroly vonkajšej poplachovej signalizácie
-z kontroly všetkých senzorov, mimo deštrukčných senzorov
5. Vykonávanie pravidelných revízii elektrických zariadení a všetkých ich súčasti a následne
odstránenie zistených závad na základe objednávky od objednávateľa.
IV. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Vykonávateľ sa zaväzuje:
1. Realizovať predmet zmluvy článok III. bod 1. v pravidelných ročných intervaloch, vždy do
konca prvého mesiaca príslušného ročného obdobia.
2. Realizovať predmet zmluvy článok III. body 2. a 3. v čase podľa dohody s
objednávateľom.
3. Realizovať predmet zmluvy článok III. bod. 4 v pravidelných 3-mesačných intervaloch,
vždy do konca prvého mesiaca príslušného 3-mesačného obdobia.
4. Spracovať písomnú správu v 2 origináloch, z toho 1 výtlačok pre vykonávateľa a 1 pre
objednávateľa.
5. V prípade výmeny vadných komponentov za nové, poskytovať na nové nainštalované
komponenty 24-mesačnú záručnú lehotu.
Objednávateľ sa zaväzuje:
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2. Vytvoriť vykonávateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné čo v najkratšom čase
realizovať predmet tejto zmluvy.
3. Na základe požiadavky a po vzájomnej dohode umožniť vykonávateľovi vykonať práce,
ktoré priamo súvisia s predmetom tejto zmluvy.
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4. Zabezpečiť účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku systému uvedeného v
predmete tejto zmluvy v objekte pri skúšaní funkčnosti zariadenia po výkone prác, ktoré
sú predmetom tejto zmluvy.
5. Vytvoriť také režimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, okrem osoby zo strany
objednávateľa zásah do systému uvedeného v predmete zmluvy mimo činnosti, ktoré
súvisia s obsluhou systému.
6. Zabezpečiť vykonávateľovi prístup do všetkých priestorov v ktorých je zabudovaný
systém uvedený v predmete zmluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v predmete tejto zmluvy bude neodkladne po zistení
oznamovať vykonávateľovi telefonicky na tlf.: 0905 437275

V. CENY, SPÔSOB PLATENIA, PENALIZÁCIA

1. Cena
Cena za pravidelnú kontrolu systému PSN a PTV :

a) systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie- štvrťročná : ...68,-........eur
b) systém priemyselnej televízie PTV – štvrťročná:

.... 20,-........ eur

c) systém priemyselnej televízie PTV – ročná:

..... 25,-....... eur

d) systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie – ročná:

...116,-......eur

e) Dopravný cestovný paušál:

......10,-......eur

1. K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných daňových predpisov
a dopravný paušál.
2. V prípade zmeny položiek cenníka musí byť tento predložený objednávateľovi..
3. Platba za poskytované služby sa uskutoční na základe faktúry zhotoviteľa. Splatnosť
faktúry je vždy do 14 (štrnásť) dní po obdržaní faktúry.
4. Pri oneskorení platby v zmysle článku V., body 1. a 4. môže zhotoviteľ účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% príslušnej sumy za každý deň oneskorenej platby.
5. V prípade zásahu do systému PSN inými osobami ako pracovníkmi vykonávateľa, si
vykonávateľ vyhradzuje právo udeliť sankciu do výšky 500,-eur a objednávateľovi
účtovať výkon prác a použitý materiál v plnom rozsahu.

VI. USTANOVENIE O UTAJOVANÍ ÚDAJOV
1. Vykonávateľ sa zaväzuje, v zmysle zákona NR SR č. 100/ 1996 Z.z. o ochrane štátneho
tajomstva a služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení
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Trestného poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 100/ 1996)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich s predmetom služobného tajomstva.
Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
a) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
b) o bezpečnostnom systéme, ktorý je predmetom zmluvy.
1. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového
obmedzenia.
2. Výnimka je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa a to len z dôvodov
vymedzených zákonom č. 100/ 1996 Z.z.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou dodatkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne
vypovedať. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, z toho jeden výtlačok obdrží vykonávateľ a jeden
obdrží objednávateľ.

––––––––––––––––––––––
OBJEDNÁVATEĽ

dňa ......................

––––––––––––––––––––––
VYKONÁVATEĽ

