uzavretá v zmysle § 269 odst.2.
Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami
Čl. l.
ZMLUVNÉ STRANY

označenie registra:
sídlo:
zastúpený

Zriaďovacia listina 168/2003, zriaďovatel' NSK 21.10.2003
Svätoplukovo námestie 4, Nitra
Ján Greššo, riaditel'

IČO:
164895
IČ DPH
SK2021246623
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu:
7000310609/8180
( ďalej len objednávatel' )

sídlo:
zastúpený
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
( ďalej len zhotovitel' )

Obchodný register OS Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č.: 9452/S
Nádvorná 3383/16, 960 01 Zvolen
Ing. Michal Nemčok, konatel' spoločnosti
36627992
SK2021857772
ČSOB a. s. Zvolen
4001521949/7500

Čl. II.

ÚVODNÉUSTANOVEN~

3.1.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať pre objednávatel'a pravidelné prehliadky,
SHZ ako prostriedkov požiarnej ochrany a požiarnotechnických zariadení.

údržbu a opravy

3.2.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať aj práce naviac neuvedené v bode 3.1 tejto zmluvy a to na
základe samostatne uplatnenej písomnej objednávky objednávatel'a s uvedením rozsahu a
termínov vykonania prác.

3.3

Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečovať
pre objednávatel'a aj dodávky tovarov pre
zabezpečenie požiarnej ochrany v súlade s písomnými objednávkami objednávatel'a za
ceny, ktoré budú vopred dohodnuté medzi zhotovitel'om a objednávatel'om.

Čl. IV.
ČAS PLNENIA

4.2.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy v zmysle čl. III. tejto zmluvy v súlade so
zákonom č. 314 1 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a príslušnými právnymi predpismi
a v súlade s pokynmi a požiadavkami objednávatel'a tak, aby bol predmet zmluvy splnený.

4.3.

Zhotovitel' sa zaväzuje realizovať kontroly SHZ v nasledovných intervaloch:
- polročne
máj
- ročne
november

4.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže vypovedať ktorákol'vek zmluvná strana.
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom jedna zo zmluvných strán obdržala písomnú výpoveď. Výpoveď musí mať
písomnú formu, musí byť druhej strane doručená, inak je neplatná.

5.1.

Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 181 96 Z. z. o cenách dohodli na nasledovných
zmluvných cenách:
a) polročná kontrola:
218,- € bez DPH,
b) ročná kontrola:
328,95 € bez DPH,
c) pri opravách zariadení v zmysle čl. III. bod 3.2 je stanovená hodinová zúčtovacia sadzba
( HZS ) vo výške: bez DPH 16,60 €. Uvedená HZS zahŕňa pohotovosť, cestovné, nástup
na opravu a odstránenie poruchy aj v dňoch pracovného pokoja, sviatkoch a pod. Cena
za dopravu je stanovená na sumu 0,50 €/km (pohotovosť je s nástupom na vykonanie
prác najviac do 48 hod. )
e) zhotovitel'ovi ďalej prináleží úhrada za skutočne spotrebovaný materiál v zmysle čl. III.
bod 3.2 tejto zmluvy, prípadne ak je oprava vykonávaná na žiadosť objednávatel'a, sú
tieto výkony fakturované zvlášť, nad rámec tejto zmluvy a cena bude stanovená dohodou
zmluvných strán pred zahájením výkonu prác.

5.2.

Ak dôjde k poruche SHZ ako prostriedku požiarnej ochrany a požiarno-technických zariadení
vplyvom nedostatočného
plnenia predmetu zmluvy podl'a článku III. tejto zmluvy,
zhotovitel'ovi patrí len úhrada za skutočne použité náhradné diely, súčiastky a spotrebovaný
materiál. Nedostatočné plnenie predmetu zmluvy posudzuje zástupca objednávatel'a a
zástupca zhotovitel'a. Posudok bude protokolárne zapísaný a je záväzný pre obidve zmluvné
strany, zhotovitel' môže niesť podl'a posudku aj finančné sankcie ktorými by bolobjednávatel'
sankcionovaný ŠPD pre nedostatky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1.

Úhrady podľa čl. V. bod 5.1 písm. a), b) a c)
vykonaní prác v príslušnom mesiaci.

tejto zmluvy budú fakturované vždy

po

6.2.

Úhradu za vykonané a prevzaté práce podľa čl. V. bod 5.1 písmena. a), b), c) tejto zmluvy
v príslušnom mesiaci po ich vykonaní uplatní zhotoviteľ u objednávateľa formou faktúry,
ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu.

6.4.

Za nedodržanie termínu úhrady faktúry má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi úroky
z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. VII.
ZÁRUČNÁ

DOBA - ZODPOVEDNOSŤ

ZA VADY

7.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3.

Záručná doba na vykonané práce je 12 mesiacov a 24 mesiacov na materiál a náhradné
diely a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Objednávateľ je povinný
oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.

8.2.

Ak porucha nie je spôsobená v dôsledku bežnej prevádzky a používania zariadenie: alebo jej
odstránenie si vyžaduje dodanie náhradného dielu, prípadne oprava je vykonávaná na
žiadosť objednávateľa podľa v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, sú tieto výkony fakturované
zvlášť, podľa čl. V bod 5.1 písm. b) a c) tejto zmluvy.

8.3.

Všetky plánované opravy spojené s výmenou náhradných dielov sú vykonávané
zhotoviteľom na základe jeho písomnej cenovej ponuky odsúhlasenej objednávateľom

8.4.

Zhotoviteľ sa zväzuje viesť o prehliadkach,
listoch servisných opráv.

8.5.

Požiadavku na opravu nahlasuje objednávateľ telefonicky na nasledovné telefónne čísla:
tel. 045/5321 046, fax 045/5321 047,

servise a údržbe evidenciu

v záznamových

8.7.

Zhotovitel' splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela
objednávatel'ovi. Kvalitatívne parametre predmetu diela sú určené dokumentáciou,
technickými normami Slovenskej republiky.

8.8.

Objednávatel' umožní a zabezpečí pre zhotovitel'a :
- vstup do areálu objednávatel'a
- parkovanie vozidiel
- realizovať práce aj počas dní pracovného vol'na a pokoja.

8.9.

Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť k výkonu jeho činnosti
podl'a čl. III tejto zmluvy.

Čl. IX.
INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
9.1.

Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, zápismi a
dohodami oprávnených strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej
správy.

9.2.1

Zhotovitel' je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo
zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov, vyhl. Č. 283/2001 Z.z. o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v z.n.p. a vyhl. Č. 284/2001 Z.z. katalóg
odpadov v z.n.p ..

9.4.1.

Zhotovitel' je povinný:
a) byť vybavený pri zváraní, brúsení svojimi hasiacimi prístrojmi
b) dodržiavať zákon o požiarnej ochrane
c) dodržiavať STN v náväznosti na PO
d) zabezpečiť skladovanie horl'avých materiálov a látok z hl'adiska PO
f) pri vzniku požiaru postupovať podl'a požiarne poplachových smerníc
g) oboznámiť sa s dokumentáciou PO pracoviska, na ktorom bude vykonávať montážne
práce

Čl. X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1.

Pokial' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy
vyplývajúce a touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a právnym poriadkom SR.

10.2.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán
vo forme písomných dodatkov.

10.3.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a
každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy rovnakej platnosti a záväznosti.

10.4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 01.01.2013.

10.5.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali

V Nitre, dňa

1tJ.
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