ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

Číslo 1 TS

ZMLUVA ODIELO
NA VYKONÁVANIE PRA VIDELNÝCH ODBORNÝCH PREHLIADOK ZARIADENIA EZS-vysiela
1elektronicki5 zabezpe čovací spstém/

uzatvorená medzi:

zhotovitel:

CORADO Elektrik s r. o.

zapísaný:

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, viožka č . 10017/N
Párovská 2, 949 01 Nitra
Č íslo licencie: PT 001877 udelená KRPZ v Nitre
tel.: 037/6511 941-3
I Č0:365 181 74

DI Č :2020 150803
i Č DPH: SK 2020 150803
Bank. spojeni

IBAN
Zastúpení:

Ing. Tibor Adámek, konatei
Ing. Vladimír Gábor, konate ľ

objednávatel:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Svätoplukovo námestie 4, 949 01 Nitra
E-mail
I ČO: 00164895
DI Č :202 1 246623
i Č DPH: SK2021246623
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Č íslo účtu: 7000310609/8180
IBAN:
Zastúpeným:

Ing. Jaroslav Dáczy PhD.-riaditel, DAB v Nitre

čov

2

Článok 1
Predrnet pinenia
Pravidelná odbomá prehliadka elektronického zabezpe čovacieho zariadenia IEZS/ vrátane vysiela ča na
objekte v Nitre, 7. Pešieho pluku.

Článok 2
Čas pinenia
Prehliadky sa bude vykonávat ro čne. Nástup na pravideinú prehliadku do 14 dní po dohode s
objednávatelom. Prvá prehliadky bude roku 2016.

Člá,iok 3
Cena a spísob platenia
1.

Cena za vykonanie pravidelnej ro čnej prehliadkyje stanovená dohodou v zmysle cenníka C 22 M v Č iastke
85€+Dph/.

2.

Zhotoviter vyhotovuje za predmet zmluvy faktúru do 30 dní po uskuto čnení zdanitelného pinenia.

3.

Objednávatel sa zaväzuje uhradi ť faktúru do14 dní po obdržaní.

4.

V prípade neuhradenia faktúry sa objednávate ľ zaväzuje uhradit úroky z omeškania vo výške 0,05 %
nezaplatenej sumy za každý de ň omeškania.

5.

Doprava sa fakturuje vo výške 0,4 € /1 km pri maximálnej efektívnosti ciest zo sídla zhotovitela do sídla
obj ednávatela.

Článok 4

Rozpis prác
aí

Zhotovite ľ bude vykonávat pravidelnú prehliadku zariadenia EZS pozostávajúcu z týchto úkonov:

- vyčistenie a kontrola detektorov,
- prehiiadku prenosových zariadení,
- kontrola prúdových napájacích zdrojov
- preskúšanie ti.inkcie celého zariadenia a pripojených poplachových zariadeni
- opravy prípadných zistených závad na v zariadení, ktoré vznikli po normálnej prevádzke a opravy zariadení do
termínu dalšej pravidelnej prehliadky mimo nákladov na materiál.
b/

Okrem toho zhotovitel zaháji opravu poruchy zariadenia EZS spsobenej inak než prevádzkou v

predpokladaných podmienkach, pri úmyselnom poškodení, mimoriadnom opotrebovaní /prípadná havária v
priestoroch objednávatelaí, avšak za úhradu mimo rámca tejto zmluvy o dielo. Náklady na materiál, ktorý dodá
zhotovitel objednávatelovi sa ú čtuje zvlášt. V tomto prípadeje cena práce 22 € +Dph na hodinu technika.

Článok 5
Osobitné ,,sta,iovenia

3
Pred vypojením zariadenia ústredne vrátane zdrojov napätia a hlási čov z prevádzky musí objednávate ľ
upovedomit zhotovitela. Objednávatei upovedomí zhotovite ľa o každej havárii, ktorá by mohia ovplyvnit zariadenia
M.
Náhradné diely na zariadenia EZS zabezpe čuje zhotovitel. Všetky stavy zapisuje zhotovitel zariadenia do
prevádzkovej knihy zariadenia EZS vystavenej zhotovitelom.

Článok 6
Podrnieiiky vykoiiávania prehliadky

Objednávatel zaistí pre pracovníkov zhotovitela volný prístup do príslušných priestorov. V opa čnom prípade je
zhotovite ľ zbavený všetkých povinností a záruk.
Po každej pravidelnej prehliadke a servise, prípadne oprave vykoná pracovník zhotovite ľa zápis do prevádzkovej
knihy M.
Zhotovitel pre vykonania pravidelnej prehliadky, servisov a dalších služieb poskytne:
- zodpovednú osobu pre vykonávanie skúšok lna sprevádzanie po objekte objednávatela/.

ČIá,iok 7
Záriika

Pri dodržaní návodu na obsluhu a ustanovení tejto zmluvy o dieie zodpovedá zhotovitel za riadny chod
zariadenia do dalšieho termínu dohodnutej pravidelnej prehliadky.

Člá,iok 8
Platnost zrnluvy

Táto zmluvaje uzatvorená na dobu neur č itú. v predchádzajúcom roku. Zmluva o dieloje vyhotovená v dvoch
rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpísaní jeden. Podpisom tejto zmluvy sa stáva prípadná
predchádzajúca zmluva neplatná.

V Nitre, dňa !7
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