ZMLUVA O KONTROLNEJ CINNOSTI A POZÁRUCNOM SERVISE
uzatvorená podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Císlo: OS/2011
l. Zmluvné strany
1. Objednávatel'

:

V zastúpení:
Bankové spojenie:
ICO:

mc:
2. Vykonávatel'

:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
ICO:
1C DPH

Registrácia:

1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.

C.

513/1991 Zb.

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2 , 953 O 1 Zlaté Moravce
Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom
VÚB, a.s., pobocka Nitra, c.ú.: 33422162/0200
00308676
2021058787

BRAMIL, s.r.o.
Metodova 61, 949 O 1 Nitra
Ing. Milanom Branickým, konatelom spolocnosti
VÚB, a.s. , pobocka Nitra, c.ú. 2724273855 /0200
45480354
SK2023007228
Obchodný register Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro. vložka císlo: 26354/ N

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok, pravidelných
skúšok cinnosti a servis systémov:
- zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia (dalej EZS)
v zmysle súboru noriem STN EN 50131 poplachové systémy a STN 33 1500 v objektoch objednávatel'a
vyšpecifikovaných v Prílohe c.1 tejto zmluvy. V prípade zmeny noriem budú vykonávané skúšky cinnosti a
odborné prehliadky a odborné skúšky zodpovedat novým normám.
Predmetom tejto zmluvy je tiež pozárucný servis týchto zabezpecovacích systémov.
III. Termíny a spôsob plnenia
Vykonávatel sa zaväzuje vykonávat pozárucný servis, pravidelné skúšky cinnosti a odborné prehliadky a
odborné skúšky systémov uvedených v cl. II bodu 1 tejto zmluvy, minimálne po dobu 10 rokov po uplynutí
zárucnej lehoty.
Pre zabezpecenie trvalej funkcnosti EZS bude vykonávatel vykonávat v objektoch podla cl. II bodu l tejto
zmluvy skúšky cinnosti v zmysle STN EN 50131-7. Pravidelné skúšky cinnosti sa budú vykonávat v
termínoch uvedených v Prílohe C. 1 tejto zmluvy. Zápis o vykonanej skúške cinnosti a opis zisteného stavu
uskutocní vykonávatel v prevádzkovej knihe systému a objednávatel potvrdí jej vykonanie vykonávatel'ovi
na osobitnom doklade.
Rocné odborné prehliadky a odborné skúšky vykoná vykonávatel na všetkých systémoch uvedených cl. II
tejto zmluvy v termínoch uvedených v Prílohe c.1 tejto zmluvy. Rocná odborná prehliadka a odborná
skúška EZS musí byt vykonaná v zmysle STN EN 50131-7 a STN 33 1500.
Rocné odborné prehliadky a odborné skúšky sú ukoncené predložením alebo dorucením správ o odbornej
prehliadke a odbornej skúške.
Vykonávatel' na základe výzvy objednávatela
zabezpecí výkon pozárucného
servisu týchto
zabezpecovacích systémov v lehote do 24 hodín od nahlásenia'poruchy.
Zodpovednost vyplývajúca z bodu 4. cl. III sa vztahuje len na poruchy spôsobené takou závadou
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technického zariadenia, ktorá nevznikla vonkajšími vplyvmi - prírodnými živlami (záplavy, zatopenie,
úcinky úderom blesku a pod.), prepätím v elektrickej sieti a po neodbornom zásahu užívatela, resp. po
zásahu tretou osobou.
6.

Poruchy bude objednávatel
telefón c.: 0917726914.

oznamovat

e-mailom na adresu branickymilan@gmail.com

a na mobilný

IV. Povinnosti objednávatel'a
1.
2.
3.
4.
5.

Objednávatel' vytvorí vykonávatelovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v co najkratšom case
vykonat práce podla tejto zmluvy.
Objednávatel po vzájomnej dohode s vykonávatel'om umožní tomuto vykonávat práce podla tejto zmluvy
aj v mimopracovnej dobe.
Objednávatel zabezpecí úcast svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku zabezpecovacej techniky v
objekte - objektoch pri odskúšaní funkcnosti systémov po výkone prác podla tejto zmluvy.
Objednávatel vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia tretej osobe okrem strany vykonávatela
vykonat akýkolvek zásah do zabudovaných systémov.
Objednávatel zabezpecí prístup do všetkých priestorov, v ktorých je zabezpecovacia technika inštalovaná.
V prípade neumožnenia vstupu pracovníkov vykonávatela do priestorov, v ktorých je zabezpecovacia
technika inštalovaná, po dobu dlhšiu ako jedna hodina, má v~konávatel právo fakturovat prestoj vo výške
3,32 € za každú zacatú hodinu prestoja.
'

V. Povinnosti vykonávatela
1.
2.
3.
4.

Po vykonaní úkonov uvedených v clánku III. bodoch 2 a 3 tejto zmluvy vykonávatel odborných prehliadok
a skúšok predvedie objednávatelovi prevádzkyschopnost kontrolovaného zariadenia.
Vykonávatel a objednávatel' sa na termíne vykonania skúšky cinnosti a odbornej prehliadky a skúšky
dohodnú vopred.
Vykonávatel je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov viest písomne v ich prevádzkovej knihe,
prípadne vykonat zmenu v príslušnej projektovej dokumentácii.
Vykonávatel je povinný oznámit všetky zmeny servisných telefónnych císel- písomne alebo faxom.

VI. Cena
1.

Podkladom dohodnutej cenny je vykonávatelom predložený Cenník pravidelných skúšok cinnosti a
rocných odborných prehliadok a odborných skúšok systému EZS a Cenník pozárucného servisu systému
EZS ktorý tvorí Prílohu c.l tejto zmluvy. V prípade dohonutej zmeny cien predloží vykonávatel schválený
návrh nového cenníka.
'

1.

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podla cl. VI tejto zmluvy platbou proti
dokumentu (PIO). Dokumentom je faktúra vykonávatela. Faktúra musí mat náležitosti platobného dokladu
a danového dokladu.
Právo vystavit faktúru vzniká vykonávatelovi
dnom písomného potvrdenia vykonanej cinnosti
objednávatelom.
Splatnost faktúry je do 14 dní odo dna jej vystavenia.
Vykonávatel má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý den omeškania
v prípade, ak objednávatel neuhradí faktúru v lehote dohodnutej podla cl. VII bodu 3 tejto zmluvy.
Objednávatel má právo v prípade porušenia cl.III bod cA na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
fakturovanej sumy za každý den omeškania.

VII. Fakturacné a platobné podmienky

2.
3.
4.
5.
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VIII. Ustanovenia o utajovaní údajov
1.

2.
3.

Vykonávatel sa zaväzuje utajovat údaje:
a) o systémoch, na ktoré sa vztahujú práce podla tejto zmluvy,
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávatela,
c) o dalších skutocnostiach, ktoré sa v súvislosti s výkonom prác podla tejto zmluvy dozvie.
Objednávatel sa zaväzuje utajovat všetky údaje týkajúce sa technickej stránky inštalovanej zabezpecovacej
techniky.
Povinnosti vyplývajúce z bodov l a 2 cl.VIII tejto zmluvy budú zmluvné strany dodržiavat bez
casového obmedzenia.

IX. Záverecné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

5.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonat len formou písomných, ocíslovaných dodatkov,
potvrdených oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost dnom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na stránke objednávatela.
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Obe zmluvné strany obdržia l rovnopis.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú. Túto zmluvu je možné vypovedat písomnou dohodou zmluvných
strán alebo trojmesacnou písomnou výpovedou jednej zo zmluvných strán, ktorá zacína plynút prvým
dnom nasledujúceho mesiaca po dorucení výpovede.
Ak v rámci zmluvného vztahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešit rokovaním
(dohodou). V prípade neukoncenia a nevyjasnenia sporu dotknutá strana má právo vec riešit súdnou
cestou.

X. Zoznam príloh
Príloha c.l

Cenník pravidelných skúšok cinnosti a odborných prehliadok a odborných skúšok systémov
EZS a cenník pozárucného servisu systémov EZS.

V Zlatých Moravciach, dna:

s..5

c{

011

Zhotovitel:

Objednávatel:
Ing. Peter Lednár
Primátor mesta

Ing. Milan Branický
Konatel spolocnosti
BRAMIL, s. r. O.
Metodova 61. 949 Ol Nitra
ICO: 45480354
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