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Zmluva o vykonávaní servisných prác a preventívnych prehliadkach 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom 

priameho rokovacieho konania  

(ďalej „Zmluva“) 
 

 

Názov:                      MEDIS Nitra spol. s r.o. 

Sídlo:                                  Pri Dobrotke 659/81, 949 01  Nitra – Dražovce 

Zastúpený:                          Jozefom Hamarom, výkonným riaditeľom 

IČO:                                    36531774 

DIČ:                                    2020148152 

IČDPH:                               SK2020148152 

Bankové spojenie:               Tatrabanka Nitra 

Číslo účtu:                          2624776463/1100 

 

(ďalej „zhotoviteľ“) 
 

a 

 

Názov:                      ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA 

Sídlo:                      Antolská 11, P. O. Box 15, 850 07  Bratislava 

Zastúpený:             MUDr. Borisom Moťovským,  riaditeľom 

IČO:          17336210 

DIČ:          2020845827 

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica 

Číslo účtu:         7000287955/8180 

 

(ďalej „objednávateľ“) 
 

označovaní ďalej v texte Zmluvy individuálne ako zhotoviteľ, objednávateľ, zmluvná strana 
a spoločne ako zmluvné strany 

 
 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú uvedenú Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok 

zhotoviteľa uskutočňovať a vykonávať servisné práce, servisné opravy a servisné činnosti ako 

i záväzok zhotoviteľa vykonávať pravidelné preventívne prehliadky, preventívny servis 

(pravidelné bezpečnostno-technické prehliadky) pre objednávateľa na zdravotníckych 

prístrojoch objednávateľa a ich elementoch. 

 

Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť za predmet Zmluvy dojednanú cenu. 

 

Predmetom servisných prác a činností je kontrola bezpečnosti technického stavu zdravotníckych 

prístrojov objednávateľa a ich oprava. 
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Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať a uskutočňovať pre objednávateľa servisné 

práce a činnosti na zdravotníckom prístrojovom zariadení objednávateľa v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých touto Zmluvou. 

 

II. 

Doba trvania zmluvy 

 

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 

 

Táto Zmluva sa uzatvára na obdobie jedného (1) roka. 

 

Začiatok trvania Zmluvy je deň jej účinnosti, ktorým je deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy 

v centrálnom registri zmlúv. 

 

III. 

Miesto vykonávania predmetu zmluvy 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy – servisné práce a činnosti sa budú vykonávať 

v mieste sídla zhotoviteľ alebo na mieste určenom podľa dohody oboch zmluvných strán. Dopravu 

prístrojov na miesto vykonania predmetu zmluvy zabezpečuje na vlastné náklady objednávateľ. 

 

 

IV. 

Rozsah a druh predmetu zmluvy 

 

 

Zmluva o vykonávaní servisných prác a činností zahŕňa nasledovné činnosti: 

 

A) Kontrolné bezpečnostné a technické testy zdravotníckych prístrojov (preventívne 

prehliadky), ktoré zahŕňajú: 

 

aa) výmenu výrobcom predpísaných dielov 

ab) výrobcom predpísaný test zdravotníckeho prístroja 

 

Výsledným dokumentom je TEST REPORT k danému výrobnému číslu zdravotníckeho 

prístroja. 

 

Zdravotníckymi prístrojmi sa v zmysle Zmluvy majú na mysli nasledovné zdravotnícke 

prístroje: 

 

a) Defibrilátor – GS Corpuls 08/16 
b) Transportný ventilátor – Weinmann Medumat Standart 
c) Transportný ventilátor – Weinmann Medumat Easy 
d) Prenosná odsávačka – Weinmann Acuvac Basic 
e) Pulzný Oximeter – Weinmann SmartOX 
f) Injekčný dávkovač – Codan Argus 606s 
g) Infúzna pumpa – Codan Argus 707 
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Kontrolné bezpečnostné a technické testy (preventívne prehliadky) sa vykonávajú 

v nasledovných intervaloch: 

 

1. u prístroja, uvedeného pod písm. a) – Defibrilátor – jeden (1) krát za 12 mesiacov 

2. u prístroja, uvedeného pod písm. b, c, d, f a g) – Transportný ventilátor (Standart), 

Transportný ventilátor (Easy), Prenosná odsávačka, Injekčný dávkovač a Infúzna 

pumpa – jeden (1) krát za 24 mesiacov 

3. u prístroja, uvedeného pod písm. e) – Pulzný Oximeter – nie je výrobcom predpísaná 

preventívna prehliadka. 

 

Intervaly preventívnych prehliadok je povinný sledovať zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

objednávateľovi na základe tejto Zmluvy predloží harmonogram preventívnych 

prehliadok.  

 

B) Kompletné opravy, ktoré sa vyskytnú v priebehu platnosti Zmluvy na zdravotníckych 

prístrojoch objednávateľa, ktoré sú po skončení záruky. 

 

V. 

Cena a platobné podmienky 

 

Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej odmene za vykonanie servisných prác a činností 

na zdravotníckych prístrojoch objednávateľa (podľa čl. IV bod A a B Zmluvy) vo výške 10.155,-€ 

(slovom desaťtisícjednostopäťdesiatpäť eur mesačne). 

 

Predmetná mesačná odmena (cena) je uvedená bez DPH. 

 

V prípade zmeny výšky sadzby DPH sa dojednaná cena zmení podľa novej sadzby DPH v zmysle 

platných predpisov. 

 

Cena za plnenie podľa článku V. Zmluvy vo výške  paušálnej mesačnej odmeny zahŕňa vykonanie 

plnenia (práce), vrátane prípadnej dopravy zhotoviteľa na miesto plnenia a materiálu vymeneného 

a spotrebovaného počas preventívnej prehliadky podľa určenia výrobcu toho ktorého 

predmetného prístroja.  

 

Zhotoviteľ má nárok na paušálnu mesačnú odmenu aj v prípade ak objednávateľ nepredloží 

predmetné prístroje na preventívnu prehliadku podľa harmonogramu predloženého zhotoviteľom. 

 

Cena za plnenie podľa článku V. Zmluvy vo výške paušálnej mesačnej odmeny nezahŕňa cenu 

vymenených náhradných dielov pri opravách v zmysle článku IV. Bodu B) Zmluvy a táto bude 

fakturovaná zhotoviteľom samostatnou faktúrou. 

 

Cena za vykonanie servisných činností a služieb nad rámec rozsahu uvedeného v Zmluve bude 

objednávateľ hradiť vo výške, podľa skutočného rozsahu servisných prác, ktoré budú 

odsúhlasené kompetentným pracovníkom objednávateľa a potvrdené v servisnom liste, podľa 

sadzieb uvedených v cenníku servisných prác zhotoviteľa s tým, že náklady za takéto opravy 

prístrojov,  definovaných touto Zmluvou,  sú už zahrnuté v mesačnej paušálnej odmene, mimo 

ceny náhradných dielov vymenených počas tej ktorej jednotlivej opravy.  
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Za vykonanie servisných prác a činností (preventívnych prehliadok) ako i prípadných vymenených 

jednotlivých opráv a úkonov na zdravotníckych prístrojoch zhotoviteľ vystaví objednávateľovi 

faktúru, ktorú preukázateľne doručí objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

Vystavená faktúra musí byť vyhotovená formálne a vecne správne a musí mať všetky zákonné 

náležitosti daňového dokladu.  

 

Faktúru za vykonanie servisných prác a činností (preventívnych prehliadok), ktorá predstavuje 

paušálnu dojednanú mesačnú odmenu (cenu) je povinný zhotoviteľ objednávateľovi vyhotoviť 

a doručiť na jeho adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy najneskôr v lehote 10tich dní príslušného 

kalendárneho mesiaca.  

 

Splatnosť faktúry, doručenej objednávateľovi, je 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak faktúra 

nebude vystavená vecne a formálne správne, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie 

a opravu s tým, že lehota splatnosti faktúry sa bude počítať následne od doručenia opravenej, 

formálne a vecne správne vyhotovenej faktúry. Vrátením nesprávne vyhotovenej faktúry 

zhotoviteľovi na prepracovanie a opravu sa objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou 

dojednanej ceny, uvedenej vo faktúre. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná 

lehota splatnosti.  

 

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od 

objednávateľa úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý i načatý deň 

omeškania.  

 

Pri plnení predmetu Zmluvy nesmie zhotoviteľ prekročiť finančný limit, určený objednávateľom 

pri procese verejného obstarávania postupom rokovacieho konania bez zverejnenia s 

predpokladanou hodnotou zákazky na obdobie jedného roka, ktorou je čiastka 135.000,-€ bez 

DPH/165.000,-€ s DPH.  

 

Pri fakturácií je zhotoviteľ povinný sledovať tento údaj (predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá 

je stanovená na 135.000,-€ bez DPH) a pri možnom prekročení tohto finančného limitu, na túto 

skutočnosť písomne upozorniť objednávateľa.  

 

VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Objednávateľ je povinný: 
 

a) Udržiavať v riadnom stave dokumentáciu zdravotníckych prístrojov, ktorých servis je 

predmetom Zmluvy a na požiadanie ju predložiť pracovníkom zhotoviteľa, 

b) Ihneď/obratom oznámiť zhotoviteľovi zmeny všetkých údajov obsiahnutých v Zmluve, 

c) Dohodnúť s kontaktnou osobou zhotoviteľa termín (deň, hodinu) a miesto vykonania 

servisných prác, činností, v súlade s harmonogramom vystaveným zhotoviteľom, 

d) Nahlásiť kontaktnej osobe zhotoviteľa potrebu vykonania servisných prác a opráv na 

zdravotníckych prístrojoch – minimálne jeden deň vopred, písomne, telefonicky, emailom, 

faxom s presným popisom a charakteristikou vád, nefunkčnosti prístrojov a s údajmi 

o zdravotníckom prístroji, na ktorom sa má vykonať oprava, servis či iné činnosti, 

e) Po vykonaní servisných prác, opráv či po vykonaní pravidelných preventívnych prehliadok 

na zdravotníckych prístrojoch riadne skontrolovať funkčnosť a nezávadnosť prístrojov, 

teda riadne plnenie predmetu zmluvy zhotoviteľom,  
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f) Nahlásiť obratom/ihneď kontaktnej osobe zhotoviteľa vady diela na prístroji po vykonaní 

servisu či pravidelných preventívnych prehliadok  zhotoviteľom, 

g) Po vykonaní predmetu Zmluvy v súlade s touto Zmluvou prevziať zdravotnícke prístroje 

od zhotoviteľa. 

 
Zhotoviteľ je povinný: 
 

a) Servisné práce, činnosti, opravy a pravidelné preventívne prehliadky vykonávať riadne, 

včas a v určených lehotách (tieto lehoty sledovať a kontrolovať) podľa požiadaviek 

objednávateľa, 

b) Vykonávať na zdravotníckych prístrojoch servis v súlade s návodom na obsluhu a údržbu, 

prípadne inými odporúčaniami výrobcu, 

c) Servisné úkony zaznamenať do servisného listu, ktorého kópia je súčasťou faktúry, 

d) Servisné úkony vykonávať a uskutočňovať technológiou predpísanou výrobcom 

jednotlivých zdravotníckych prístrojov, 

e) Ak sa pri výkone servisných prác zistí zhotoviteľom, že je potrebná výmena niektorého 

náhradného dielu (alebo jeho časti), tento zhotoviteľ zaistí na základe objednávky 

objednávateľa. Dodacia lehota sa prispôsobí dodacím lehotám výrobcu zdravotníckych 

prístrojov.  

f) Vystaviť pre objednávateľa protokol (Kontrolný list pre bezpečnostné a technické testy) 

o preventívnej prehliadke, v ktorom budú uvedené minimálne tieto údaje: 

aa) všetky údaje zistené kontrolou prístroja 

ab) stav funkčnosti a bezpečnosti prístroja 

ac) termín nasledujúcej technickej prehliadky, 

g) Označiť kontrolovaný zdravotnícky prístroj štítkom o jeho spôsobilosti, s názvom 

dodávateľa a termínom nasledujúcej preventívnej prehliadky, 

h) Zabezpečiť ako súčasť dokladu o oprave v servisnom liste špecifikáciu požadovaných 

a použitých náhradných dielov,  

i) V prípade omeškania s príchodom na dohodnuté miesto/objekt do 48 hodín od nahlásenia 

havarijnej opravy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ za každý 

i načatý deň omeškania. 

 

VII. 

Ukončenie Zmluvy 

 

 

Táto Zmluva sa ukončí uplynutím jej doby trvania, to znamená uplynutím jedného (1) roka od 

nadobudnutia jej účinnosti. 

 

Túto Zmluvu je možné pred uplynutím doby trvania ukončiť i vzájomnou dohodou oboch zmluvných 

strán. 

 

Túto Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Výpovedná lehota je 

dvojmesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej 

zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.  
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VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má výhradné oprávnenie na vykonávanie servisných prác a preventívnych 

bezpečnostno-technických prehliadok na prístrojoch GS Corpuls na území SR, Weinmann na 

území SR a Codan Argus na území SR. Tieto oprávnenia (všetky) tvoria neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy ako jej Prílohy č. 2,3 a 4. 

 

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých zmluvné strany si ponechajú každá po 

jednom exemplári. 

 

Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

 

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a textu porozumeli a túto 

uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, 

na znak čoho ju podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa  24.02.2014 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                                      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

......................................                          .................................... 

MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ                               Jozef Hamar, výkonný riaditeľ 

 
     (podpis a pečiatka)                                               (podpis a pečiatka) 
 

 

Prílohy: 

1. Všeobecné servisné podmienky a cenník  
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Príloha č. 1 

Všeobecné servisné podmienky a cenník  

 

1. Servisný úkon sa uskutoční na základe objednávky zákazníka (písomnej, faxovej, 

emailovej, telefonickej).  

2. Servisný technik nastúpi na výkon servisu do dvoch pracovných dní po nahlásení opravy, 

prípadne podľa dohody so zákazníkom. 

3. V prípade, že oprava bude trvať dlhšie ako 30 dní, dôjde k náhrade vadného prístroja za 

prístroj nevykazujúci vady, ktorý bude zákazník po dobu trvania opravy využívať. 

4. Servisný technik po servisnom zásahu vystaví servisný list, v ktorom bude uvedený rozsah 

vykonanej práce, spotrebované náhradné diely, doba trvania servisného úkonu, resp. 

predpokladaný čas opravy. Špeciálne opravy, ako opravy vykonané výmenou celých dielov, 

opravy vykonané formou štandardnej výmeny a opravy vykonávané priamo u výrobcu 

v zahraničí budú riešené osobitne formou dohody o cene. V prípade, že opravy si vyžiadajú 

zabezpečenie náhradných  dielov zo zahraničia, doba opravy sa primerane predĺži. Práce 

uvedené v servisnom liste potvrdí oprávnená osoba,  poverená zákazníkom, svojim 

podpisom. 

5. Fakturácia bude vykonávaná v zmysle platného servisného listu konečnou faktúrou 

s dobou splatnosti 14 dní. 

 

Záruky: 

Záruka na opravu je tri (3) mesiace.  

Záruka na vymenené náhradné diely je tri (3) mesiace. 

Záruka sa nevzťahuje na vyčistenie funkčného prístroja a na opravu prístroja, ktorý už bol 

doporučený servisným technikom na vyradenie a za závady, ktoré vzniknú nesprávnou 

manipuláciou. 

Zákazník poskytne zhotoviteľovi pri zabezpečovaní servisu primeranú súčinnosť. 

Cenník: 

1. Práca na dielni u zhotoviteľa: 28,21€/1 hodina 

2. Práca u zákazníka: 32,86€/1 hodina 

3. Cestovné náklady servisného technika sú započítané v cene servisného úkonu (práce). 

Ceny sú uvedené bez DPH, k cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov.  

 

V Bratislave, dňa 24.02.2014  


