
Zmluva LVl012/2022 
o vykonávaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok

a mimozáručného servisu.

uzatvorená podl'a ustanovenia § 269 ods, 2 zákona č, 513/1991 Zz. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva"),

Obchodné meno:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
právna forma:
registrácia:

Hudiny, s.r.o.
Perecká 19, 934 05 Levice
Ing, Jozef Hudec, konatel'
50186566
SK2120199037
2120199037
ČSOB, a.s.
SK1975000000004022842389
spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 40211/N zo dňa 17,2,2016

Zmluvné strany

(ďalej len "dodávatel''')

a

Obchodné meno: "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice
Sídlo: Komenského 1 033/29
v zastúpení: PhDr, Robert Budinský, MBA

Kontaktná osoba: PhDr, Robert Budinský, MBA
IČO: 00596825
DIČ: 2021224128
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK37 8180 0000 0070 0030 6861
Právna forma: Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

(ďalej len "odberatel''')



Článok 1
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávatel'a vykonávať pre odberatel'a odborné skúšky
a odborné prehliadky (revízie) systémov (ďalej len "určených zariadení"):
- elektrická požiarna signalizácia (EPS) v súlade s normou STN 34 2710, STN-EN 54-1 a STN 33

1500, vyhlášky 726/2002 Z.z., vyhlášky 94/2004 Z.z. a ostatnými súvisiacimi normami a právnymi
predpismi platnými na území SR.

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávatel'a vykonávať pre odberatel'a pravidelné prehliadky
určených zariadení v súlade s normami podl'a bodu 1.1 a ostatnými súvisiacimi normami a právnymi
predpismi platnými na území SR.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok dodávatel'a vykonávať pre odberatel'a všetky druhy
záručných a mimozáručných opráv, inštalácie, výmeny chybných súčastí a iné ďalšie činnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy, potrebné pre zabezpečenie bezchybnej prevádzky určených zariadení.

1,4 Pre účely tejto Zmluvy sa vykonávanie činností uvedených v bode 1.3 tejto Zmluvy ďalej nazýva
súhrnne "servisná činnosť" a vykonávanie činností uvedených v bode 1.1, 1.2 tejto Zmluvy sa ďalej
nazýva súhrnne "kontrolná činnosť".

Článok 2
Rozsah všeobecných prác pri výkone kontrolných činností

2.1 Elektrická požiarna signalizácia (EPS):

a.) Pravidelná trojmesačná údržba a prehliadka:
• kontrola náhradného napájacieho zdroja, kontrola hlásičov požiaru,
• kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a

odstránenia povrchovej nečistoty,
• funkčná kontrola hlásičov požiaru,
• kontrola činnosti signálneho svietidia pripojeného na hlásič požiaru,
• kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s

ionizačnými hlásičmi (Vyhl. MZ SR 12/2001 Z. z.),
• funkčná skúška výstupov
• ovládacích zariadení,
• zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
• doplňujúcich zariadení,
• kontrola zaznamenávaniaúdajov v prevádzkovej knihe.

b.)Ročná Revízia (Odborná skúška a prehliadka):
• kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky

elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
• kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a

doplňujúcich zariadení,povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
• utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
• jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
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• napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a
zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri
pokojovom prúde,

• záložných akumulátorov pamätí RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo
prevádzky,

• prepojenia jednotlivých zariadení,
• kontrola hlásičov,
• funkčných parametrov hlásičov,
• vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia, vizuálna a mechanická kontrola

senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Článok 3
Práva a povinnosti dodávatel'a

3.1 Dodávatel' je povinný vykonať kontrolnú činnosť alebo servisnú činnosť alebo dodávatel'skú činnosť
v lehote stanovenej v tejto Zmluve, ak zmluvné strany písomnou dohodou neurčia inak. Presný
termín vykonania kontrolnej činnosti a/alebo servisnej činnosti a/alebo dodávatel'skej činnosti bude
stanovený na základe dohody zmluvných strán, inak bude presný termín vykonania kontrolnej
činnosti a/alebo servisnej činnosti a/alebo dodávatel'skej činnosti oznámený odberatel'ovi zo strany
dodávatel'a minimálne 1 deň vopred. Odberatel' je povinný umožniť dodávatel'ovi vykonanie
kontrolnej činnosti a/alebo servisnej činnosti a/alebo dodávatel'skej činnosti v termíne oznámenom
odberatel'ovi zo strany dodávatel'a, a to najmä poskytnutím súčinnosti podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy.

3.2 Po vykonaní kontrolnej alebo servisnej činnosti je dodávatel' povinný vykonať zápis do Knihy
prevádzky zariadenia, ktorá bude v súlade s platnými právnymi predpismi SR vedená zo strany
odberatel'a a spísať o vykonaní údržby a prehliadky Servisnú správu. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli, že dodávatel' v súlade s platnými právnymi predpismi SR vypracuje o výsledku revízie
(odbornej skúšky a prehliadky) určených zariadení Revíznu správu.

3.3 V prípade, že nie je možné požadovanú kontrolnú alebo servisnú činnosť vykonať v dohodnutej
lehote, je dodávatel' povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať odberatel'a.

3.4 V rámci svojej servisnej činnosti, sa dodávatel' zaväzuje odplatne na základe odberatel'om
odsúhlasenej cenovej ponuky vypracovanej dodávatel'om na základe objednávky odberatel'a
zabezpečovať výmenu chybných súčastí určených zariaden í po dobu 10 rokov od uvedenia
určených zariadení do prevádzky. Uvedený záväzok dodávatel'a zaniká, ak sa potrebné súčasti
určených zariadení prestanú vyrábať, alebo ak ich výrobca prestane dodávať. V takomto prípade je
dodávatel' povinný nahradiť pôvodné súčasti určených zariadení inými súčasťami tak, aby boli
určené zariadenia funkčné, ak odberatel' dodanie zmenených súčastí určených zariadení odsúhlasil
schválením cenovej ponuky.

3.5 Dodávatel' je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri
vykonávaní kontrolnej činnosti alebo servisnej činnosti alebo dodávatel'skej činnosti dozvie a ktorých
prezradenie tretím osobám by bolo spôsobilé privodiť odberatel'ovi materiálnu alebo nemateriálnu
ujmu.

3.6 Pri vykonávaní kontrolnej alebo servisnej činnosti postupuje dodávatel' v technických otázkach
samostatne a nie je viazaný pokynmi odberatel'a.
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Článok 4
Práva a povinnosti odberatel'a

4.1 Odberatel' oznámi dodávatel'ovi, že nastala situácia, kedy je potrebné vykonať servisnú činnosť
telefonicky alebo mailom.

4.2
Servisné kontakty : mobil: 0902323363, 0917781888

e-mail: projekty@hudiny.sk

4.3 Odberatel' je povinný poskytnúť dodávatel'ovi pri servisnej činnosti, kontrolnej činnosti aj
dodávatel'skej činnosti potrebnú súčinnosť, najmä určiť zodpovedného pracovníka, ktorý bude s
dodávatel'om komunikovať, ďalej umožniť dodávateľovi prístup k určeným zariadeniam, umožniť
dodávatel'ovi vykonanie zápisu do Knihy prevádzky zariadenia a potvrdiť dodávatel'ovi vypísanú
Servisnú správu a Revíznu správu. V prípade, ak odberateľ neumožní pracovníkom dodávateľa
začať výkon vopred dohodnutej činnosti do 0,5 hod. od ich príchodu na miesto plnenia, je odberateľ
povinný uhradiť dodávatel'ovi náhradu strateného času vo výške 16 EUR bez DPH za každú začatú
polhodinu strateného času, t.j. od času príchodu dodávateľa do začiatku výkonu servisnej činnosti,
kontrolnej činnosti a/alebo dodávatel'skej činnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že ak odberatel'
neumožní dodávateľovi výkon činnosti v lehote do 1 hodiny od príchodu dodávateľa, je dodávateľ
oprávnený odísť a činnosť nevykonať, pričom v takom prípade je odberateľ povinný znášať
a nahradiť všetky náklady dodávatel'a spojené s uskutočneným výjazdom.

4.4 Odberateľ je povinný podrobne oboznámiť dodávatel'a s okolnosťami, za ktorých došlo k servisnej
udalosti, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré môžu byť dôležité pre vykonanie servisnej činnosti
dodávateľom.

4.5 Po vykonaní servisnej činnosti dodávateľom, je odberateľ povinný bezodkladne po vykonaní
servisnej činnosti, najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania servisnej činnosti, písomne potvrdiť
preverenie funkčnosti servisovaných určených zariadení. Dodávateľ nie je povinný poskytnúť
servisované určené zariadenia na bežné užívanie pred písomným potvrdením preverenia funkčnosti.
Uvedené sa nevzťahuje na osobitné užívanie určeného zariadenia za účelom preverenia funkčnosti.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak odberateľ nedôvodne nepotvrdí funkčnosť servisovaných
určených zariadení v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania servisnej činnosti, prvým dňom
nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že funkčnosť servisovaných určených zariadení
bola odberatel'om potvrdená.

Článok 5
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia záväzku dodávateľa je prevádzka odberatel'a v objekte Fénix Zariadenia sociálnych
služieb, Komenského 1033/29, 93401 Levice, v ktorej je určené zariadenie v prevádzke.

Článok 6
Čas plnenia
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6.1 Kontrolnú činnosť dodávatel'a, ktorá spočíva vo vykonaní pravidelnej prehliadky určených zariadení
alebo vykonaní odbornej skúšky a prehliadky, je dodávatel' povinný zahájiť v lehotách, uvedených v
Prílohe č.1.

6.2 Servisnú činnosť, ktorá nespočíva vo vykonaní odbornej skúšky a prehliadky alebo pravidelnej
prehliadky určených zariadení, je dodávatel' povinný zahájiť do 48 hodín od nahlásenia podl'a bodu
4.1 tejto Zmluvy.

Článok 7
Cena

7.1 Cena za realizáciu kontrolnej a servisnej činnosti pozostáva z:
- jednotkovej sadzby pri výkone servisnej činnosti,
- paušálnej sadzby pri výkone kontrolnej činnosti,
- ceny vnesených materiálov,
- ceny dopravy,
- náhrady strateného času (čas, kedy pracovníci dodávatel'a nemôžu realizovať kontrolnú alebo

servisnú činnosť z dôvodu nepripravenosti odberatel'a),
- DPH v príslušnej zákonnej sadzbe.

7.2 Výška jednotkovej sadzby pri výkone servisnej činnosti, paušálnej sadzby pri výkone kontrolnej
činnosti, dopravy a náhrady strateného času, ako aj výška prirážky za servisnú činnosť realizovanú
po pracovnom čase je uvedená v Prílohe 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddelitel'nú súčasť. Cena
vnesených materiálov bude účtovaná na základe odberatel'om odsúhlasenej cenovej ponuky
vypracovanej dodávatel'om na základe objednávky odberatel'a.

7.3 V prípade, že po uzavretí Zmluvy dôjde ku zmenám cien za realizáciu servisnej alebo kontrolnej
činnosti, dopravy alebo náhrady strateného času, dohodnutej v tejto Zmluve, je dodávatel' oprávnený
navrhnúť zvýšenie. V prípade, že odberatel' nebude súhlasiť s navrhovaným zvýšením cien a
dodávatel' sa z toho dôvodu rozhodne ukončiť Zmluvu, je dodávatel' povinný dodržať stanovenú
výpovednú lehotu.

7.4 Odberatel' prehlasuje, že súhlasí, aby dodávatel' fakturoval podl'a sadzieb uvedených v Prílohe 1
tejto Zmluvy.

7.5 Dodávatel' vystaví za položky podl'a bodu 7.1 a 7.2 tejto Zmluvy faktúru, ktorú je odberatel' povinný
zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vystavenia prevodom na účet dodávatel'a. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Článok 8
Zodpovednosť za vady

8.1 Dodávatel' zodpovedá za tie vady určených zariadení, ktoré boli spôsobené porušením jeho
povinností.
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8.2 Vadu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností dodávatel'a, je dodávatel' povinný odstrániť
bezplatne, pričom s jej odstraňovaním je povinný začať do 2 dní odo dňa jej písomného oznámenia
odberatel'om dodávatel'ovi s jej riadnym popisom. Odberatel' je povinný poskytnúť dodávatel'ovi pri
odstraňovaní vady súčinnosť podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy.

Článok 9
Sankcie

9.1 V prípade, že dodávatel' nesplní pri realizácii kontrolnej činnosti záväzok v lehotách uvedených
v bode 6.1 tejto Zmluvy vzniká odberatel'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny práce
obsiahnutej v zameškanom servisnom úkone, a to do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu
dodávatel'ovi.

9.2 V prípade, že dodávatel' nesplní pri realizácii servisnej činnosti svoj záväzok v lehotách uvedených
v bode 6.2 tejto Zmluvy má odberatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny práce
obsiahnutej v zameškanom servisnom úkone. Ceny nahradzovaných súčastí a súvisiacich nákladov
je odberatel' povinný uhradiť v plnej výške, a to do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu
dodávatel'ovi.

9.3 V prípade, že odberatel' nezaplatí dohodnutú odplatu v lehote uvedenej v bode 7.5 tejto Zmluvy, je
povinný zaplatiť dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania, a to do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu odberatel'ovi.

9.4 Dodávatel' si vyhradzuje právo nenastúpiť na výkon prác v lehotách uvedených v bodoch 6.1 a 6.2
tejto Zmluvy v prípade, že odberatel' je napriek upozorneniu zo strany dodávatel'a v omeškaní
s úhradou akejkol'vek faktúry vystavenej zo strany dodávatel'a podl'a bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 roky od účinnosti zmluvy.

10.2 Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán.

10.3 Zmluvu môže ktorákol'vek zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že túto Zmluvu nemožno
ukončiť odstúpením od Zmluvy.

10.4 Doručením písomnej výpovede nezaniká povinnosť odberatel'a riadne uhradiť dodávatel'ovi
dohodnutú odplatu za vykonanú kontrolnú činnosť a servisnú činnosť a dodávatel'skúčinnosť.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení v CRZ v súlade so zákonom.

10.6 Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú platné len v písomnej forme s podpismi oboch zmluvných
strán.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akékol'vek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou
poštou sa považujú za doručené:
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a) dňom prevzatia písomnosti;
b) v prípade odoprenia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odoprené;
c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa
za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát o jej uložení nedozvedel;
d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Zmluve z dôvodu, že
adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej Zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za
doručen ú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielatel'ovi, i keď sa adresát o doručení
nedozvedel.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cenová ponuka podl'a bodu 3.4 tejto Zmluvy a bodu 7.2 tejto
Zmluvy sa považuje za odsúhlasenú okamihom jej písomného odsúhlasenia zo strany odberatel'a,
ako aj okamihom jej odsúhlasenia zo strany odberatel'a, resp. osoby odberatel'a konajúcej vo veciach
tejto Zmluvy, prostredníctvom mailu.

10.8 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých po dvoch obdrží každá zmluvná strana.

10.9 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú bez výhrad.

10.10 Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Levice, dňa: jf( lo. ,Jo).) .. Levice, dňa: II.. /o. /_"oJ-L 

,.
PhDr. Robert Budinský, MBA Ing. Jozef HI

~atel'

Hudiny s.r.o. 
Peredtá 19 934 05 Levice

www.hudiny.sk 
I~O: 50186566 IC OPH:SK2120,99037
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Príloha č.1
Počet listov:

Príloha č.1 k zmluve o výkone servisných činností Č. 01/2022

Cenník preventívnych servisných prehliadok na EPS (revízne prehliadky) vykonávaných

• Pravidelná trojmesačná údržba a prehliadka zariadení EPS v mesiacoch: november, február,
máj

• Odborná ročná prehliadka a skúška - revízia zariadení EPS v mesiaci: august

Fenix Levice
Pravidelná 1/4 ročná prehliadka zariadenia EPS v Počet Cena bez DPH Cena bez DPH
zmysle zmluvy inštalovaný {jednotková (jednotková

periférií cena za výkon) cena za výkon)
Kontrola ústredne Polon 4200 1 50€ 50 €

Kontrola požiarneho hlásiča DOR-4046 50 5,50 € 275 €
Kontrola požiarneho tlačidla ROP-4001M 20 5€ 100 €

Kontrola majáku FAC 355 20 3€ 60€
SUMA~ 485€

Pravidelná ročná prehliadka zariadenia EPS v zmysle Počet Cena bez DPH Cena bez DPH
zmluvy inštalovaný {jednotková (jednotková

periférií cena za výkon) cena za výkon)
Kontrola ústredne Polon 4200 1 50 € 50 €

Kontrola požiarneho hlásiča DOR-4046 199 4,50€ 895,50 €
Kontrola požiarneho tlačidla ROP-4001M 20 2,80 € 56 €

Kontrola majáku FAC 355 20 2,50 € 50 €
Kontrola sirény SAL- 4001 12 4,80 € 57,60 €
Kontrola AKU 12V/18A 2 5€ 10 €

SUMA~ 1119,10 €

485 €
1119,10 € IRočnákontrola I 1 I 920,10 €

Štvrťročná kontrola I 3 I 1455,00 € I

Cenacelkovo bez DPH 2574,10 €
Zl'ava 20% 514,82 €
Celkovo po zl'ave bez DPH 2059,28 €
Celkovo po zl'aves DPH 2471,14 €

- v cene sú zahrnuté dopravné náklady, zaškolenie obsluhy pri ročnej kontrole, prevádzková kniha

Servisné činnosti (servis na vyžiadanie a mimozáručný servis)
Sadzbaservisného technika /hod Cena bez DPH Cena s DPH
Servisné práce bez servisnej zmluvy u zákazníka / hod 30€ 36€
Servisné práce pri podpísanej servisnej zmluve u zákazníka / hod 24€ 28,80 €
Pomocné inštalačné práce, pomocne stavebné práce 19€ 22,80 €
Výjazd technika mimo pracovného času od 17:00 - 8:00 40€ 48€

Výjazd technika počas sviatkov 55 € 66€


