
RÁMCOVÁ ZMLUVA 

O OPRAVE A ÚDRŽBE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A 

KANCELÁRSKEJ TECHNIKY 

 

 

Objednávateľ:         „FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 

                                   Komenského 29, 934 01 Levice 

Zastúpený:           PhDr. Robertom Budinským, MBA 

                                   štatutárom zariadenia 

IČO:                        00596825 

DIČ:                        2021224128 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu:           7000306861/8180 

IBAN:                         SK 37 8180 0000 0070 0030 6861 

 

Poskytovateľ: 

Zastúpený:        Pavol Szénási 

                                 Vajanského 2386/6, 934 01 Levice  

IČO:                      35350288 

DIČ:                      1039950637 

Bankové spojenie:    Československá obchodná banka 

IBAN                       SK1275000000004008065050   SWIFT: CEKOSKBX 

/ďalej len „poskytovateľ" / 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1)   Predmetom tejto zmluvy je oprava a údržba výpočtovej techniky v rozsahu najmä počítačov, 

notebookov, serverov, monitorov, tlačiarní, kopírok záložných zdrojov (UPS), dataprojektorov, 

aktívnych a pasívnych prvkov siete. 

2)  Konkrétne zásahy budú riešené na základe potrieb,  požiadaviek a finančných možností 

objednávateľa formou objednávok. 

3)  Miestom plnenia je „FÉNIX", ZSS Levice v Leviciach. Realizácia opráv a údržby bude prebiehať 

priebežne na základe potrieb a požiadaviek objednávateľa. 

 



 

Článok II. 

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

1)    Cena predmetu je stanovená v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 128/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Jedná sa o 

zmluvnú cenu t. j. cena za jednu hodinu práce je 25,- Eur s DPH a za každú začatú  polhodinu 12,50 €.. 

Takto dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, spojené so zabezpečením opráv a údržby 

výpočtovej techniky, vrátane dopravy.  

2)    Všetky ceny za práce sú konečné, t.j. za vykonanie opravy bez ohľadu na čas, ktorý je vynaložený 

na odstránenie poruchy. Cena za prácu neobsahuje ceny za materiál, ktorý bol použitý pri servisnom 

zásahu. 

3)   Všetky ceny za práce sú stanovené vrátane príjazdu technika na pracovisko  v prípade, že opravu 

nie je možné vykonať na mieste, cena zahŕňa aj prevzatie zariadenia do opravy a jeho doručenie po 

oprave na pracovisko „FÉNIXU", ZSS Levice. 

4)  Cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) zhotoviteľa vystavených na základe 

objednávky, ktoré budú doručené objednávateľovi. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového 

dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť potvrdené záznamy o servisnom zásahu. 

Objednaná činnosť zhotoviteľa bude zdokumentovaná na dodacom liste s uvedením druhu činnosti a 

miestom výkonu a dobou trvania výkonu, vrátane rozpisu použitého materiálu. Vykonanú činnosť 

podpisom potvrdí vedúci úseku resp. referent úseku, kde bola činnosť vykonaná, na súpise vykonaných 

prác, /alebo napr. dodacom liste. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Zhotoviteľ nemá nárok na žiadne zálohy. 

 

Článok III. 

Lehota na začatie opráv 

1)   Lehota na začatie opravy je do 24 hodín od nahlásenia poruchy. V prípade serverov sa vyžaduje 

zásah maximálne do 6 hod. od nahlásenia poruchy. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

1)   Objednávateľ je povinný podpisom svojho povereného zástupcu potvrdiť potvrdenie o prevzatí 

tovaru respektíve záznam o servisnom zásahu. Potvrdenie pozostáva z čitateľného mena povereného 

zástupcu a jeho podpisu. 

2)     Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu daňového dokladu /faktúry /- do 30 dní od jej doručenia. 

Dňom úhrady sa rozumie dátum odpisu dohodnutej ceny z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

 

 

 

 



 

Článok V. 

Záruka 

   Záruka bude poskytnutá podľa platného právneho predpisu v čase prevzatia plnenia. 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škody 

1)    Zodpovednosť za škody, vzniknuté počas opravy a údržby výpočtovej techniky pre objednávateľa 

znáša v plnej miere zhotoviteľ. 

2)    Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy alebo jeho dodanej časti prechádza na objednávateľa 

po jeho prevzatí, to je podpísaním príslušného potvrdenia o prevzatí tovaru respektíve záznamu o 

servisnom zásahu. 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty 

1)    V prípade, že objednávateľ nedodrží dohodnutú splatnosť daňového dokladu, má zhotoviteľ právo 

fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z výšky neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

2)    V prípade omeškania zhotoviteľa so servisným zásahom, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 20 EUR za každý deň omeškania so servisným zásahom. 

 

Článok VIII. 

Riešenie sporov a odstúpenie od zmluvy 

1)    Spory medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ak ich inak neupravuje táto zmluva. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1)     Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2)   V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči zhotoviteľovi, až do 

vyrovnania všetkých záväzkov po dobe splatnosti voči zhotoviteľovi je pozastavená účinnosť článku III 

tejto zmluvy a v oblasti záruky a servisu sa postupuje podľa ustanovenia obchodného zákonníka. 

3)     Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dve pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

4)    Zmluvu je možné meniť či dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

5) Táto rámcová zmluva platí od 1.02.2022 do 31.12.2024. 



 

6) Táto zmluva zaniká: 

- uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo vyčerpaním finančného limitu maximálne však 

do výšky 5.999 ,- Eur s DPH v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

- pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá - písomnou dohodou zmluvných strán, bez udania 

dôvodu s výpovednou lehotou 1  mesiac. 

7)    Rámcová dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke „FÉNIX", ZSS Levice. 

 

 

 

 

V Leviciach, dňa 31.01.2022  

 

 

 

 

      PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ                              Pavol Szénási 

„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice 

 

 

 

 

 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej časť: RD o údržbe VT a kancel.techniky do 5.999,-  s DPH    

§ 117 zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Ing. Miroslava Šebőková..................................................               31.01.2022 

 

 Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

Ing. Annamária Czaudtová .............................................                 31.01.2022 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

PhDr. Robert Budinský, MBA ...........................................              31.01.2022                            


