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Evidenčné číslo objednávate|'a: ,, P l*rr<l

a údrŽbe EZSZmluva o servise
č.4033ĺZlzLtHC

uzatvorená podl'a $ 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č.513/199t Zb. obchodný zákonník'
v znení neskoľších pľedpisov medzi týmito zmluvnými stľanami

I. ZMLUVNÉ STRANY

objednávatel':
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie :

IBAN:
BIC:
ĺČo:
DIČ:

Mesto Šaľa
Námestie Sv. Tľojice 7, g2715 Šah
Mgr. Jozef Belický _ pľimátoľ mesta
UniCľedit Bank Slovakia, a.s.
sK481 1 r 10000006627849005
t]NCRSKBX
00306185
2021024049

a

Antes HC s.ľ.o.
Hlohová č. 14, 920 01 Hlohovec
obchodný ľegister os Trnava, oddiel Sľo, v. č.34359lT
Pľevádzkovanie Technickej služby č PT 000574
Pavol Tlaĺč _ konatel'spoločnosti
Tatľa banka a.s., pobočka Hlohovec, číslo účtu z 29229|3083/1100
47762136
sK 2024081s76

2. Zhotovitel':
Sídlo:
Zapisaný
Licencia:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
ICO:
IČ opH :

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie funkčných slaišok, odborných prehliadok a odbomých
skúšok l revizlí / a servisnej čirľrosti na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácii (EZS)' zabudo-
vanej v objekte objednávatel'a: ,, Mestského cintoľína v Ša|i ".

III. LEHOTY PLNENIA

l. Zhotoviteľ sazavänlje vykonávať predmet zmluvy na dobu neurčitu odo dňa podpisu tejto zmluvy.
2. Funkčné skušky systému podľa čl. II' budú vykonávané podl'a noÍmy sTN P CLC/TS 50l 3 l -7' a
srN33 15 00.

Kontroly musia bý vykonané v nasledujúcich termínoch:
Funkčné skúšky v párnom roku 4 x za rok
Funkčné skúšky v nepárnom roku 3 x za rok
Pľavidelná odboľná pľehliadka a odboľná skúška lx za 2 roky vŽdy v nepárnom roku.

3. Zhotovitel'termín vykonania kontrol dohodne s objednávatel'om vopľed.
4. Zhotoviteľ predloŽí objednávatel'ovi písomnú správu o kontrole do 14 dní odjej vykonania.
5. Zhotoviteľ zabezpečí do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávatel'om príchod servisného pracov-
níka zhotovitel'a do objektu objednávatel'a a vykoná následnú opravu'
Na vykonanú mimozĺĺručnú opľavu poskytne zhotovitel'objednávatel'ovi24 mesačnú záručnú lehotu na
nové nainštalované komponenty.
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Iv. PovINNosTI ZMLUVNÝcH sľnÁľ

Zhotovitel' sa zav äzuie :

1 ' Vykonať pravidelné funkčné skušky, odborné prehliadky a odborné skušky a potrebný servis.

2. Spracovať o vykonanej pľehliadke písomnú správu v dvoch oriýináloch, z toho jeden originál pre

Zhotovitel'a a jeden pre objednávatel'a.

3 ' Po vykonaní úkonov uvedených v čl. III' ods' 2, zhotovitel' predvedie objednávatel'ovi funkčnosť
systémov podl'a tejto zmluvy'
4. Zhotovitel' je povinný všetky zásahy do systému uvedeného v predmete zmluvy viesť písomne v pre-

vádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznameĺať v technickom zákrese (akje vyhotovený).

Obiednávatel' sa zaväzu ie:

l. objednávatel' sa zaväanje zap|atiť cen:u Za riadne vykonaný predmet zmluvy.
2. Vývoriť zhotovitel'ovi také pracovné podmienky, aby bolo možné, čo v najkĺatšom čase zreaIizovať
predmet tejto zmluvy.
3. Na záHade poŽiadavky a po vzájomnej dohode umožniť zhotoviteľovi vykonať práce, ktoré priamo
súvisia s pľedmetom tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
4. Zabezpečiť účasť svojho pracovníka zodpovedného zaprevádzkll systému uvedeného v predmete
tejto zmluvy v objekte, pri skúšaní funkčnosti zariadenia po ýkone prác, ktoý toto potvľdí svojim pod-
pisom.
5. Vývoriť také reŽimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, olĺrem osoby zo strany objednávatel'a
zásah do systému uvedeného v predmete zmluvy mimo činnosti, ktoré súvisia s obsluhou systému.
6. Zabezpečiť zhotovitel'ovi prístup do všetlcých priestorov, v ktoýh je zabudovaný systém uvedený v
predmete zmluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v pľedmete tejto zmluvy, bude neodkladne po ich zistení oznamovať
zhotovitel'ovi telefonicky, na čísla: 033/7300501, 090s 72566l'
alebo emailom anteshc@antes.sk

V. CENA

l. Cena za ýkon práce je dohodnutĺĺ zĺnluvnými stranami na záHade zákona NR SR č. |811996 Z' z. o
cenách a je určená v prílohe č.l tejto zmluvy.
2. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní , predvedení funkčnosti sys-
tému a doprava.

vI. FAKTURAČNE A CENovÉ ľooľĺrENKY

l. Zmluvné shany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podl'a čl. V' tejto zmluvy, platbou
oproti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad sa rozumie fakťura zhotovitel'a' Faktuľa musí obsahovať
všetky náležitosti podľa platných zákonov.
2' Ptávo faktúrovať vzĺtká zhotoviteľovi dňom powrdenia vykonanej činností objednávateľom'
3. Falaúra je splatná do 30 dní od jej obdŕania objednávatel'om.
4. objednávatel' má právo uloŽiť zmluvnú pokutu za nepredloŽenie revíznej správý zhotovitel'om do 14

dní od prevedenia prác vo výške SYo z ceĺy odbornej prehliadky a odbornej skušky (revízie), zakaŽďý
týŽdeň omeškania. Výška uloŽenej zmluvnej pokuty bude zohl'adnená pri fakturácii podl'a bodu č. 2 tejto
časti, alebo bude samostatne fakfurovaná objednávatel'om'
5. V prípade zásahu do systémov podl'a čl. II. tejto zmluvy inými osobami ako pracovníkmi zhotovítel'a,
zhotoúteľ si vyhradzuje právo objednávateľovi účtovať výkon pľác, pouŽiý materiál a dopravné náklady
v plnom rozsahu.




