SIEMENS
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č: TS/14/0022-3
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb.
v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Objednávate!':
Názov a sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Slovenská akadémia vied
štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Ing. Ján Malík, CSc.
00037869
2020844914
Štátna pokladnica

A
Zhotovíte l':
Názov a sídlo:
V zastúpení:

Osoby oprávnené na rokovanie
s objednávateľom
vo veciach zmluvných :
(na základe plnej moci)
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditel', konateľ
Mag. Daniela Armano Wallner, finančný riaditeľ,
konatel'

Ing. Rastislav Mihalfk, technický vedúci Sl RSS
Ing. Ladislav Kotun, ekonomický vedúci Sl RSS
Ján Nagy, vedúci servisného oddelenia FS
31 349 307

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu BA l , Oddiel: Sro,
Vložka č.:4964/B
(ďalej len .,Zhotovitel'")
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SIEMENS
Článok l.

Predmet zmluvy

1.1 .

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávatel'a rocne,
a mesačné kontroly na zariadeniach elektrickej požiarnej signalizácii a hlasovej
signalizácie požiaru (ďalej len "EPS") v zmysle zákona č.31 4/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MV SR č.726/2002 Z. z. a predpisu výrobcu , v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
štvrťročné

1.2.

sa zaväzuje podl'a tejto zmluvy poskytnúť spolupôsobenie, a za riadne a včas
poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.

1.3.

Predmetom tejto zmluvy je:

a)

Ročná kontrola , vyhláška MV SR č. 72612002 Z. z., § 15, ods.2, písm. d , v rozsahu Prí lohy
k vyhláške č. 72612002 Z. z., bod.4 a predpisu výrobcu
štvrťročné kontroly, vyhláška MV SR č. 72612002 Z. z. , § 15, ods.2, písm. c v rozsahu Prílohy
k vyhláške č. 72612002 Z. z., bod.3 a predpisu výrobcu
Pravidelné mesačné kontroly, vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z. , § 15, ods.2, písm. b.
v rozsahu Prílohy k vyhláške č. 72612002 Z. z. , bod.2

b)
c)

Objednávateľ

d)

1.4.

Predmet zmluvy je vymedzený nasledujúcimi podkladmi:

1.4.1. Špecifikácia zariadenia a cenová kalkulácia (Príloha č.1)

Článok ll.

Čas plnenia

2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy dohodnutý v čl.
v nasledovných termínoch :

l. tejto zmluvy

2.1 .1. Predmet zmluvy čl. 1.3. a)- ročná kontrola- do konca septembra bežného roku
2.1.2. Predmet zmluvy čl. 1.3. b) -štvrťročná kontrola- do konca decembra, marca, a júna bežného
roku
2.1 .3. Predmet zmluvy čl. 1.3. c) - mesačná kontrola - vždy do konca
bežného roku
2.2.

kalendárneho mesiaca

Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a,
dohodnutého v tejto zmluve. Prípadné zmeny termínov plnenia, uvedeného v tejto zmluve,
dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov. Po dobu omeškania
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objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je poskytovateľ v omeškaní s plnením
záväzku a termíny sa primerane posúvajú.

Článok Ili.

Miesto plnenia
3.1.

Miestom plnenia tejto zmluvy je objekt :Pavilón lekárskych vied, Bratislava, Dúbravská cesta 9

3.1.1

Správcom objektov je: Slovenská akadémia vied.
Článok IV.

Cena

4.1.

Celková zmluvná cena v rozsahu čl. l. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán,
v zmysle zákona NR SR č.18/ 1996 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky, a predstavuje
7 126,90 EUR (bez DPH)
Celková zmluvná cena neobsahuje príslušnú daň z pridanej hodnoty. K cene bude p ri počíta n á
DPH podl'a platnej legislatívy Slovenskej republiky. Celková zmluvná cena pozostáva
z nasledujúcich položiek:

4.1.1. Celková zmluvná cena za vykonanie jednej
(bez DPH)

ročnej

kontroly predstavuje sumu 2 360,50 EUR

4.1.2. Celková zmluvná cena za vykonanie troch štvrťročných kontrol predstavuje sumu 4 046,40
EUR (bez DPH), t.j. za jednu štvrťročnú kontrolu 1 348,80 EUR (bez DPH)
4.1.3. Celková zmluvná cena za vykonanie ôsmych mesačných kontrol predstavuje sumu
EUR (bez DPH), t.j . za jednu mesačnú kontrolu 90,00 EUR (bez DPH)

720,00

Článok V.

Platobné podmienky
5.1.

Zmluvné strany sa dohodli na čiastkových zdanitel'ných plneniach zodpovedajúcich rozdeleniu
predmetu zmluvy v čl. 1.3 Každá jednotlivá kontrola podľa bodu 2 .1 sa považuje za
samostatné dodanie, pričom každé čiastkové dodanie služby sa považuje za dodané dňom
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Prílohou každej faktúry bude
protokol o vykonaní kontroly.

5.2.

Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru ku dňu podpisu protokolu o vykonaní kontroly
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5.3.

Hodnoty jednotlivých čiastkových plnení sú uvedené v čl.4.1.1.- 4.1.3.

5.4.

Poskytovateľ

bude vystavovať faktúry v EUR.
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5.5.

Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak odporuje ustanoveniam tejto
zmluvy resp. neobsahuje náležitosti požadované právnymi predpismi. V takomto prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením
opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6.

Zmluvné strany sa dohodli na 30 dňovej lehote splatnosti, ktorá začína plynúť dňom doručenia
faktúry objednávateľovi.
Článok Vl.

Spolupôsobenie zmluvných strán
6.1

Objednávateľ

6.1.1.

Zúčastňovať

sa zaväzuje

spolupôsobiť

pri realizácii diela nasledovným spôsobom:

sa preberaní diela, resp. časti, resp. pri realizácii dohodnutých skúšok, resp. pri
uvádzaní diela, resp. jeho časti do prevádzky.

6.1.2. Objednávate!' zaistí pre pracovníkov poskytovateľa vstup do príslušných priestorov.
Poskytovateľ predloží objednávatel'ovi vopred menný zoznam pracovníkov, oprávnených
vstupovať do priestorov objednávateľa .
6.1 .3.

Objednávateľ

dá pre vykonanie servisu, opravy pracovníkom

poskytovateľa

bezplatne k

dispozícii:
-parkovacie miesto pre servisný automobil
6.1.5. Pracovníci poskytovateľa dodržia predpisy PO a BP platné v objektoch
ktorými musia byt' preukázateľne oboznámení objednávateľom.

objed návateľa ,

s

6.1.6. Pracovníci poskytovatel'a sú povinní o každej servisnej, alebo opravárenskej činnosti vykonať
zápis do prevádzkovej knihy EPS.
Článok VIl.

Technické podmienky
7.1.

Objednávateľ

môže so systémom EPS

manipulovať

len v súlade s návodom výrobcu na

obsluhu.
7.2.

Objednávateľ

neodkladne upovedomí poskytovateľa o každej havárii, ktorá by mohla ovplyvniť
zariadenie EPS ako aj o závadách spôsobených vyššou mocou, mimoriadnym opotrebením,
neodborným zásahom alebo porušením predpisu výrobcu .

7.3.

Objednávateľ zaisťuje opravy zistených závad na spojovacích vedeniach, opravy a údržbu
prúdových zdrojov 230V, ako i periodickú OP a OS týchto zdrojov podľa Vyhlášky MPSVaR
SR č. 508/2009

7.4.

Poskytovatel' vykoná, na požiadanie objednávateľa , počas plnenia predmetu diela bezodplatne
zaškolenie poverených pracovníkov objednávatel'a na výkon činností pod l'a vyhlášky MV SR
č. 726/2002 Z. z., §15, ods.2, písm. a.
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Článok VIli.

Opravy porúch:

8.1.

Na odstránenie porúch na zariadení EPS nastúpi poskytovatel'
do 24 hodín po
preukázatel'nom mailovom alebo telefonickom nahlásení objednávatel'a na adresu:
Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava ,

mail: servisfss.si@siemens.com, Tel./Fax: 02/5968 3182
Článok IX.

Dodanie služieb

9.1.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdávaní a preberaní služieb po častiach zodpovedajúcich
rozdeleniu predmetu zmluvy (čl. 1.3.)

9.2.

O poskytnutí jednotlivých služieb podl'a čl. l. , bodu 1.3. spíšu zmluvné strany písomný protokol
o vykonaní kontroly potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany poskytovateľa .

9.3.

Momentom podpísania protokolu o vykonan í kontroly sa považuje služba resp. jeho časť za
dodanú.

9.4.

Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať protokol o vykonaní kontroly ak kontrola nebola
vykonaná riadne a včas .

Článok X
doba

Záručná

10.1.

vylúčen ie pochybností, predmetom tejto zmluvy nie je poskytnutie záručnej
Poskytovateľa . Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie kontrol a servisu

Pre

doby zo strany
za podmienok

dohodnutých v tejto Zmluve
Článok Xl.
Sankcie z omeškania a zmluvné pokuty

11.1 .

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s plnením zmluvy preukázateľne z viny
poskytovatel'a v zmysle časového harmonogramu, zaplatí poskytovatel' objednávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania, čím nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom uhradenú zmluvnú pokutu. Zmluvné
pokuty sa započítavaj ú na náhradu škody.

11.2. V prípade, omeškania objednávatel'a s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu
splatnosti, má poskytovate ľ právo pozastaviť práce a dodávky až do vyrovnania pohl'adávky.
Takéto konanie poskytovatel'a sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností a nemôže
viesť k omeškaniu poskytovateľa .
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania
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objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr, si môže poskytovateľ uplatniť úrok z omeškania
vo výške 0,02% z fakturovanej sumy, za každý deň omeškan ia. Zaplatením úroku z
omeškania nie je dotknutý nárok poskytovateľ na náhradu škody.

Článok XII.

Okolnosti

vylučujúce zodpovednosť

(tzv. vyššia moc)
12.1.

Pre

účely

tejto zmluvy sa na okolnosti

vylučujúce zodpovednosť vzťahuje

právna úprava

podľa

§ 374 Obchodného zákonníka .
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť poskytovatel'a za meškanie s plnením sa považujú
najmä tieto prípady:
12.2.1. zastavenie prác (z titulu vyššej moci) nariadené zodpovedným zástupcom objednávate ľa ,
na ktorom nenesie zodpovednosť poskytovatel',
12.2.2. kvantitatívne či kvalitatívne zmeny požadované objednávateľom ,
12.2.3. neplnenie ustanovení čl. 6 tejto zmluvy o spolupôsobení objednávatel'a,
12.2.4. prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo
zásahy vojenských orgánov.
12.2.

12.3.

V prípade vyskytnutia sa vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predlžené o
dobu trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude trvať dlhšie
ako šesť kalendárnych mesiacov, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia
tejto zmluvy, ale na jej zrušení a vysporiadaní vzájomných záväzkov.
Článok XIII.

Odstúpenie od zmluvy
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúp iť od zmluvy. Spôsob
odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné uplatn iť
písomne do 30 dní odo dňa , kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o
podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.
13.2. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
a) ak poskytovateľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela viac ako 14
dní podl'a termínov uvedených čl. ll .
b) ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako
5 dní,
c) v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 30 dní, má poskytovateľ právo odstúpiť od
zmluvy, resp. pozastaviť práce po dobu vysporiadania finančných nárokov poskytovateľa .
Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovatel'ovi neuhradené preukázateľne vynaložené
náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác a
zodpovedajúcu hodnotu zádržného z objemu zrealizovaných prác v prípade odstúpenia od
zmluvy.
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Článok XIV.
Záverečné

14.1.

Neoddeliteľnou súčasťou

ustanovenia

tejto zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia a cenová kalkulácia
Príloha č. 2- Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti Siemens s. r.o. z 1.7.2019

14.2.

Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neúčinným , nemá táto
vplyv na účinnosť zvyšnej časti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť
neúčinné ustanovenia novými ustanoveniami na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí čo
najviac priblížiť účelu, ktorý sa neúčinným ustanovením sledoval.

skutočnosť

14.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných dodatkov, ktoré
sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
14.4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.

14.5.

Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto
zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane
akúkol'vek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde.
Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta
doručovania nepodarí doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň vrátenia
písomnosti odosielatel'ovi za deň doručenia aj keď sa o tom adresát nedozvedel.

14.6.

Za deň doručenia písomností sa bude považovať deň osobného.prevzatia písomností, deň
prevzatia poštovej zásielky, deň odmietnutia prevzatia písomnosti alebo poštovej zásielky,
tretí deň úložnej lehoty na pošte a to aj v prípade, že sa o tom adresát nedozvedel.

14.7.

Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany
pokúsia riešiť mimosúdnou cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa spor na
rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. Táto zmluva spravuje právnym
poriadkom Slovenskej republiky.

14.8. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach , ktoré sa dozvedia pri
realizácií predmetu zmluvy. Zároveň sa zaväzujú neposkytnúť údaje, ani akékol'vek podklady
tretej osobe, okrem prípadu, že k tomu dá druhá zmluvná strana písomný súhlas. Povinnosť
upravená v tomto ustanovení platí aj po realizácií predmetu zmluvy. Poskytovatel' súhlasí so
zverejnením dokumentov, ktoré objednávateľ povinne zverejňuje podľa zák. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v platnom znení.
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14.8.

Všetky otázky, týkajúce sa vzájomného vzťahu zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva, ani
jej prílohy, sa posudzujú podl'a príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka
a súvisiacich predpisov.

14.1 O. Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, každá zo zmluvných strán obdrži po dvoch
vyhotoveniach.
14.11 .

Poskytovateľ

vyhlasuje, že v rámci svojho Compliance programu
zaviedol so SVOJimi
zmluvnými partnermi komunikačný prostriedok "Teli us". Komunikačný prostriedok "Teli us" je
určený predovšetkým na zbieranie podnetov, ktoré nám pomôžu vylepšovať naše procesy.
Bližšie informácie o uvedenom komun i kačnom prostriedku, ako aj o našom Compliance
programe sa môže objednávate!' dozvedieť na www.siemens.sk

14.12. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.8.2021 do 31.7.2022. Zmluvné strany ju môžu
vypovedať bez udania dôvodu, písomnou výpoveďou . Bola dohodnutá 3- mesačná výpovedná
lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v
tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa:

Ing. Ján
vedúci ú

E
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ický vedúci Sl RSS
Siemens s.r.o.

Príloha

č.

1 k ZoO TS/14/0022-3
ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA A CENOVÁ KALKULÁCIA

Objekt:

Pavilón lekárskych vied SAV

Technolóqia EPS
Ročná

kontrola- Vyhláška MV SR
Typ

Názov

Por.
1. ústredňa
2.

I nformačný

panel

3. ústredňa HSP
4. Kombinovaný h l ásič
5. Opticko-dymový
6.

č. 726/2002 Z.z.,

hlás ič

Tlačidlový hlás ič

Celko

§15, ods.2, písm.d)
Cena celkom

Cena/ks

FC 2020

1

200,00 €

FT 2010
RM 300
FDOOT 221

1
1

50,00 €
240,00 €

9

5,50€

49,50 €

FDO 221

35

5,50€

192,50 €

FDM 221

44

2,50€

110,00 €

FDCIOxx

20

4,00€

80,00€

959

1,50 €

1 438,50 €

7. Vstupno-výstupný modul
8. Reproduktor HSP
9.

200,00€
50,00€
240,00€

2 360,50 € bez DPH

CELKOM:
Stvrťročná

Por.

kontrola- Vyhláška MV SR
FC2040

Názov

č. 72612002 Z.z.,

Celko

§15, ods.2, písm.c)

Cena/ks

Cena celkom

1. ústredňa
2. Informačný panel
3. ústredňa HSP

FC 2060

1

160,00 €

FT 2010
RM 300

1
1

35,00 €
95,00 €

4. Kombinovaný hlásič

FDOOT 221

9

4,20€

37,80€

5. Opticko-dymový h lás ič
6. Tlačidlový h lási č
7. Vstupno-výstupný modul

FDO 221

35
44
20

4,20€
1,70 €
1,60 €
0,80€

147,00 €
74,80€
32,00€
767,20€

FDM 221
FDCIOxx

8. Reproduktor HSP
9.
CELKOM :

959

celkovo- Vyhláška MV SR

1 Ročná kontrola
2 Štvrťročná kontrola
3 Mesačná kontrola
RoČné náklad:t celkom v Sk bez DPH

V Bratislave 24.6.2021
Ján Nagy
servisné oddelenie BT/FS

160,00 €
35,00€
95,00€

Poznámka

1 348,80 € bez DPH

Ročný servis

l

Poznámka

Nagy

Digitálne podpisa!

Jan

Dátum: 2021.06.24
09 :18:1 s +02'00'

Nagy Jan

č.72612002

Z.z., §15, písm. b), c), d)

1

2 360,50 €

2 360,50 € bez DPH

3
8

1 348,80 €
90,00 €

4 046,40 € bez DPH
720,ÓO € bez DPH
"i 126,90 ~ bez OPR

l

l

