
Evidenčné číslo objednávateľ., /7gf /0 l /

Zmluva o seľvise a údržbe EZS
č.403tlzl2ltHC

uzatvoľená podl'a $ 536 a nasleduiúcich ustanovení zákone č. 513/1991 Zb. obchodný zókonníĺo
v znení neskorších pľedpisov medzi týmito zmluvnými stľanami

I. ZMLI'VI\IÉ STRAI\IY

1. objednávateľ:
Síďo:
V zastupení:
Bankové spojenie
IBAN:
BIC:
IČo:
DIČ:

Mesto Šaľa
Námestie Sv. Tľojice 7, g2715 Šal'a
Mgľ. Jozef Beliclcý - primátoľ mesta
UniCľedit Bank SlovaHa, a.s.
sK481 I 1 10000006627849005
T]NCRSKBX
0030618s
2021024049

a

Antes HC s.r.o.
Hlohová é,. t4' 920 01 Hlohovec
obchodný ľegister Os Tľnavq oddiel Sľo, v. č.34359/T
Prevádzkovanie Technickej služby č PT 000574
Pavol Tkáč _ konatel'spoločnosti
Tatra banka a.s., pobočka Hlohovec, číslo účtu z 2922913083/1100
47762t36
sK2024081s76

2.Zhotoviteľ;
Síďo:
Zapisaný:
Licencia:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
lČo:
lČ opu :

II. PRBDMET ZMLTIVY

Pĺedmetom tejto mluvy je vykonávanie funkčných skrišok, odbomých prehliadok a odbomých
skušok / rovízií / a servisnej činnosti na systéme elektickej zabezpeéovacej signalizácii (Ezs), zabudo-
vanej v objekte objednávateľa: ,, Dom kulhĺry, Šaľa Yeča "'

III. LEI{OTY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväanje vykonávať predmet zmluvy na dobu neurčifu odo dňa podpisu tejto mluvy.
2. Funkčné skušky systému poďa čl. II. budú vykonávané podľa normy sTN P clclTs 50131-7, a
sTN 33 15 00.

Kontroly musia bý vykonané v nasledujúcich tennínoch:
tr'unkčné skúštĺy v pámom roku 4 x za rck
Funkčné skúšky v nepáĺnom roku 3 x za rok
Pľavidelnó odboľná prehliadka a odboľná skúška lx za2 roky vždy v nepámom roku.

3. Zhotsvtteľ termÍn vykonania kontrol dohodne s objednávatelbm vopred.
4. Zbotovtteľ preďoä objednávateľovi písomnú správu o kontole do 14 dní od jej vykonania.
5. Zhotoviteľ zabezpďi do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom príchod servisného pracov-
nfta zhotoviteľa do objektu objednávateľa a vykoná následnú opravu.
Na vykonanú mimozárrrčnú opravu poskytne zhotoviteľ objednávatel'ovi 24 mesačnú zílručnú lehotu na
nové nainštalované komponenty'
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ry. PovINNosTI zMLtIu\ľŕcH STRÁN

Zhotovitel' sa zaväzuie:

l ' Vykonať pravidelné funkčné skušky, odbonré pľehliadky a odborné skušky a potebný servis.
2' Spracovať o vykonanej prehliadke písomnú správu v dvoch oĺigináloch, z toho jeden originíl pre
z,hotovitelb a jeden pre objednávatel'a.
3. Po vykonaní úkonov uvedených v čl' ilI' ods. 2, ziotovitď predvedie objednávatelbvi funkčnosť
systémov podľa tejto znluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do systému uvedeného v predmete mluvy viesť písomne v pre-
vádz.kovej knihg x prípndn6 ZÍnel6y zqznameĺať v tecbnickom zákľese (ak je vyhotovený)'

Obiednávatel' sa zaväzuie:

l. objednávateľ sa zav'äanje zaplatit cenu za riadne vykonaný pľedmet mluvy.
2, vywotiť áotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo mofué, čo v najlaatšom čase nealizovať
predmet tejto zmluvy.
3' Na základe požiadavky a po vzájomnej dohode umofuiť zhotovitel'ovi vykonať práce, ktoré priamo
súvisia s predmetom tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
4. Zabezpečiť účasť svojho pracovníka zodpovedného zaprc:lildzktl systému uvedeného v predmete
tejto anluvy v objekte, pri skušaní funkčnosti zariadeniapo ýkone pníc, ktoý toto potvrdí svojim pod-
pisom.
5. Vytvoriť také reämové opatre'lria, ktoré neumožnia inej osobe, okľem osoby zo strany objednávateľa
zísú do systému uvedeného v predmete mluvy mimo činnosti, ktoré súvisia s obslúou systému.
6. Zabezpečiť ziotovitel'ovi prístup do všetkých priestorov, v ktoých je zabudovaný systém uvedený v
pĺedmete mluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v predmete tejto zmluvy, bude neodkladne po ich zistení oznamovať
zholovitelbvi telefonicky, na čísla; 033/7300501' 0905 725661,
alebo emailom anteshc@antes.sk.

V. CENA

1. CenazaýkonpĺácejedohodnutámluvnýmisfranaminazákladezákonaNRSRč. 18/1996Z.z.o
cenách a je uľčená v prílohe č.l tejto mluvy.
2. V cene je zabmuý výkon pĺác pri odskrišaní, premeraní, skontrolovaní , pľedvedení firnkčnosti sys-
tému, doprava a pri ýkone oP a oS výmena batérií vo všethých rádioých prvkov.

vI. FAKTI]RAČNÉ A cDNovÉ PoDMIENI(Y

| . Zmluvné shany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. V. tejto zĺnluvy, platbou
oproti dokumentu. Dokumentom pre teirto prípad sa rozumie faktura zhotoviteľa. Faktura musí obsahovať
všetky náležitosti poď'a plabých zákonov.
2. Ptĺvo faktúrovať vzniká áotovitel'ovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti objednávateľom.
3. Faktúra je splatná do 30 dní od jej obdľžania objednávatelbm'
4. objednávateľ má právo uložiť zĺnluvnú pokutu za nepreďoženie revízrej správy zhotovitel'om do 14
dní od prevedenia prác vo ýške 5%o z ceny odbomej prehliadky a odbonrej skušky (tevizie), zakaždý
ffieň' omeškania. Výška uloženej znluvnej pokuty bude zohľadnená pri fakturácii podľa bodu č. 2 tejto
časti, ďebo bude samostatne faktúrovaná objednrĺvatelbm.
5. V pľípade zásahu do systémov poďa čl. tr. tejto znluvy inými osobami ako pracovníbni áotoviteľa,
zhotoviteľ si vyhradzuje právo objednávateľovi účtovať ýkon prác, použiÚ materiál a dopravné náklady
v plnom rozsahu.
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vII. UsTAl[ovENIA o oCHRANE UTAJoVAI\ľýCH sKUTočNosTÍ

l . Zhotoviteľ sa zaväzlje, podl'a zákona NR sR é. 21512004 Z. z. o ocbĺaĺe utajovaných skutočností
a o zrnene a doplnení niektoýh zĺĺkonov (ďalej len zákon č. 215/2004\ utajovanú skutočnosť chrániť
pred vyzradením, areužitím, poškodením, neopľávneným rozmnoženíĺn, zničením, stratou alebo pred
jej odcudzením' Ďalej je povinný zachovátvať mlčanlivosť:
ď o prevádzkových a pľiestoroých pomeroch objednávateľa,
b/ o bezpečnosbrom systéme ktoý je predmetom anluvy.
2' Zachovaĺie mlčanlivosti platí aj po ukončení zĺnluvného vzťahubez časového obmedzenia'
3' Výnimka je mohá len na základe písomného súhlasu objednávateľa a to len v prípadoch vymedze_
ných zákonom č.21512004Z. z.

uII. ZÁVEREčNE USTA}IoVENIA

|. Zmeny tejto anluvy je možné vykonať len dodatkami v písomnej forĺre, podpísanými oboma zľnluv-
nými stranami.
2' Zmluvasauzafĺára na dobu neuĺčitú. obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať. Výpo-
vedná lehota je 3 mesiace azaélna plynúť prrl.ým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej shane.
3. Táto zĺrúuva nadobúda platrosť dňom jej podpisu štatutámymi zástupcami obidvoch zrnluvných strĺĺn
a stÁva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celého obsahu mluvy. Povinnosť zĺtluvu nleĺejĺlť vyplyva z ustanovenia $ 5a
zákoĺa č,. 2ll/2000 Z. z' o slobodnom pľístupe k informáciám a o zrnene a doplneď niektoých zákonov
(zĺĺkon o slobode infonnácií) v platnom anení.
4' Zmluvné shany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a že táto tak, ako bola vyhotovená, zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktoru si vzájomne, väfue, nozĺlaitelhe a úplne slobodne prejavili' na dôkaz čoho pripája-
jú svoje podpisy.
5 . Zmluva je vyhotovená v ťoch origináloch, z toho jeden výtlačok obdrží ďrotoviteľ a dva výtlačky
obdrží objednávateľ.
6. Nadobudnutím účinnosti tejto zĺnluvy zaniká pôvodnáZmlava o servise č. |23/99IHC
7. Neoddelitelhou súčasťou anluvy je príloha:

Príloha č. 1- cenník vykonaných prĺĺo na objekte: ' Dom kulhĺľy, Šal'a Veča ".

V Šali dňa
rLq I L0 L1
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Pľíloha č. 1
k zmluve é.4il3llzl2J.rilC
objekĺ ,, Dom kultrĺry, Šďaveča "

I. CENA zA PRAVIDELNÉ Ft]l[KčNÉ SI(ÚŠKY Ezs

Podľa normy sTN P CLc/Ts 50131_7 v ktorej sa uvádza, že funkčná schopnosť systému pri
pĺevádz*e sa musí pravidelne konfiolovať v určenom časovom romďá. Toto časové rozmedzie je uve-
denévSTN noÍmeapredanýobjektjerozmedzieLY,sátza3mesiace'Funkčnéprehliadkybudúvyko-
návané v pĺĺmom roku 4 x za rokv mesiacoch F'ebruár, Máj' Äugust' November a v nepáĺnom roku 3 x
za rokv mesiacoch tr'ebľuár, August Novembeľ. Cena za vykonanie pravidelnej funkčnej skúšky sys-
tému v tomúo časovom rozmedzí je stanovená podľa ákona č. 18/19962. z. o cenáshaďln(:

CENA bez DPH : 72,40 EIIR

II. CENA zA oDBoRNÚ PREHLIADKU & oDBoRNÚ SKÚŠKU Ezs

Pravidelnú odbornú prehliadku a odbomú skušku systém u podlb normy STN P clc/Ts 5013l-7
vykonanú v znení normy sTN 33 1500 sa vykonáva v nepámom ĺoku jeden lĺĺ:át za 2 roky v mesiaci Máj
. Ceĺa za odbomú prehliadku a odbomú skušku systému je stanovená poď'a zákona č. L8/L996 Z. z. o
cenách a činí:

CENA bez DPH : 126,47 EIIR

III. sERvIsNÁ čII\NosŤ

Záručné poĺlmienky:
ď ak dôjde k tecbnickej poruche nazariaÄen1, resp. na niektorom z prvkov zaľiadenia na ktoĺé sa

vďahuje zántka, zhoúoviteľ vykoná opľavu bezplatne,
b/ ak dôjde k technickej poruche nazanadení, resp. na niektorom z prvkov z'anadenia, alebo po-

škodeniu zariadenia, resp. niektorého z prvkov zariadenia vinou neodbonrého zásahu alebo úmyselným
poškodením neaámou osobou (vandalizmus, sabot'áž,fuádež a' p'), alebo abnosfrriclcými poruchami,
živelnými podmienkami (zasiúnutie bleskom, búrka, silný vietat, záplavy a. p.) sa v ýchto prípadoch
zátvka na zariadenie, resp. prvky zaľiadenia nevďahuje,

b,b/ áotoviteľ odpoľúča objednávateľovi poistenie zariadeli, resp. prvkov zariadenia pre prípady
uvedené v bode c/,

cl zakažd'ĺl opraw zrealizovanú na základe ýrvy lžIvateľa systému, ktoý je v rozpore s bodom
ú má zhotovitel'právo účtovať poplatok za ýkon prác v hodinovej sadzbe vo ýške 18,40 EURlhod,
dopravu v sadzbe 0,4l EUR/km a pouäý materiál.

dl zakažďtt opraw zrealizovanú na z6k|aďe ýrvy užlvatsľa systému, ktoý je v Ío4)ore s bodom
ď, po pľacovnej dobe, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok' má z,hotoviteľ právo účtovať poplaúok za
ýkon prác v hodinovej sadzbe vo ýške 27,60 EUR/hod, dopravu v sadzbe 0,4l EUR/krr a poúiý ma-
teriál'

DPH účtuje zhotoviteľ vo ýške poď'a právnych noriem, platných v čase uskutočneniazdaniteľ-
ného plnenia.
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