Číslo zmluvy objednávateľa : 2021-0249-1165420
Číslo zmluvy zhotovitel'a:

Zmluva na komplexný záručný a pozáručný servis UPS
uzatvorená v zmysle§ 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len Obchodný zákonník)
{ďalej len zmluva)
Čl.l
Zmluvné strany
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka

Objednávate!':
Zapísaný:

č.2906/B

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Číslo účtu:

35 829 141
2020 261342
SK2020261342
2620191900/11 oo
lBAN :
SK30 1100 0000 0026 2019 1900
BIC (SWIFT):
TATRSKBX
Menom spoločnosti koná:
Ing. Jaroslav Vach, MBA, člen predstavenstva
Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditeľ sekcie správy majetku
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných:
Ing. Matej Apalovič, vedúci odboru správy majetku a hosp. správy
-technických:
Peter Janus, technik- správca budovy
(ďalej

ako objednávate!')

a
Zhotoviteľ:

A2B, s.r.o.
Horská 1, 01 O 03 Žilina- Považský Chlmec
v Obchodnom registri Okresrného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka

Zapísaný:

č.3611/L

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:

36 010 057
2020 451323
SK2020451323
2628410055/11 OO
lBAN :
SK61 11 OO 0000 0026 2841 0055
BIC (SWIFT):
TATRASKBX
Menom spoločnosti koná:
Stanislav Cázer MSc.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných:
Ing. Radoslav Cázer, Miroslav Brežný
- technických:
Jaroslav švábik
(ďalej

ako zhotoviteľ)
ako zmluvné strany)

(ďalej spoločne

Čl. ll.
Predmet zmluvy.
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa komplexný záručný a
pozáručný servis na UPS záložných zdrojov - typ UPS Socomec MODUL YS Green Power 2.0
200kW (výrobné čfslo: PD02378001 a PD02372001) dodaný zhotoviteľom.
2. Komplexným

Strana l zo 7

pozáručným

servisom pre účel tejto zmluvy sa rozumie:

a) preventivna starostlivosť formou profylaktickej prehliadky UPS a funkčnej skúšky na batériách UPS
na dodaných zariadeniach a to - typ UPS Socomec MODULVS Green Power 2.0 200kW
(výrobné číslo: PD02378001 a PD02372001 ).
b) operatívne odstraňovanie porúch na dodaných zariadeniach po nahlásení objednávateľom
zhotoviteľovi.

c) urgentný servisný zásah v prípade ak ja zariadenie nefunkčné pripadne reálne hrozí, že takýto stav
mOže nastať vo veľmi krátkom čase.
3. Objednavater sa zaväzuje, že za vykonané práce zaplatí dohodnutú cenu a poskytne potrebnú
súčinnosť.

Čl. 111.
Miesto plnenia diela

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je SEPS - .Žilina, Obchodná 2.
2. V pripade, ak sa servisná zmluva bude vzťahovať aj na výrobky dodané po jej podpisanf a s iným
miestom plnenia, bude táto zmena vykonaná dodatkom k servisnej zmluve. V prípade zmeny
miesta plnenia, bude zmena realizovaná plsomným oznámením objednávateľa o novom mieste
plnenia.

Čl. IV.

čas plnenia

1.

Zhotoviteľ

bude vykonávať činnosti pod ľa čl. ll, ods. 2 a) po dobu platnosti zmluvy raz ročne .
(prípadne na základe oficiálnej výzvy /e-mailom,faxom/ objednávateľa na servisný zásah

zhotoviteľa).

2. Profylaktická prehliadka a funkčná skúška batérii UPS bude vykonávaná na základe písomnej
objednávky objednávateľa zaslanej minimálne 5 dni pred plánovaným termínom, zaslanej emailom na servis@a2b.sk (a2b@a2b.sk) a v kópii na b rezny@a2b.sk . Termin profylaktickej
prehliadky bude zhotoviteľom potvrdený najneskôr tri dni pred plánovaným terminom, alebo si
zmluvné strany vzájomne odsúhlasia iný termín prehliadky.
3.

Odstraňovanie

porúch bude vykonávané v zmysle

čl.

V a Vl tejto zmluvy.

Čl. V.
Povinnosti objednévatera

1. Objednávateľ vytvorí pre úspešné a efektívne vykonávanie komplexného záručného a
pozáručného servisu nasledovné podmienky:
a) Prevádzku zariadeni bude zabezpečovať personál zaškolený zhotoviteľom oboznámený so
zariadením a jeho vlastnosťami minimálne v rozsahu informácíf uvedených v .Návode na obsluhu".
b) Personál objednávateľa nebude vykonávať na zariadeniach zásahy prekračujúce inštrukcie
uvedené v .. Návode na obsluhu". Výnimku predstavujú zásahy a úkony vykonávané zaškoleným
personálom objednávateľa z poverenia servisného útvaru zhotoviteľa pri identifikácii poruchy.
c) Identifikáciu

poruchy

objednávateľa.

a jej

hlásenie

zhotoviteľovi

bude

vykonávať

zaškolený

personál

d) Hlásenie o poruche musí obsahovať typ zariadenia, čas a okolnosti vzniku poruchy, opis prejavu
poruchy, resp. chovania a stavových hlásen! zariadenia, meno a funkciu hlásiaceho zamestnanca,
člslo telefónu, mená kontaktných zamestnancov, iné dOležité skutočnosti. Hlásenie podľa možnosti
podáva. príp. verifikuje zaškolený personál objednávateľa.
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Objednávateľ je
byť vykonávaná

e)

povinný umožniť zamestnancom zhotoviteľa prístup k zariadeniu, na ktorom má
profylaktická prehliadka, funkčná skúška batérii alebo servisný zásah, a to na
potrebnú dobu a v potrebnom rozsahu.

f)

Objednávateľ zabezpečí prítomnosť poverenej osoby počas profylaktickej prehliadky, funkčnej
skúšky batérii alebo servisného zásahu na mieste plnenia. Táto poverená osoba bude mať
vedomosti o použitých zariadeniach a o ich prevádzke na úrovni postačujúcej pre realizáciu
pokynov špecifikovaných technickými zamestnancami zhotoviteľa .

Čl. Vl.
Povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ

sa zavazuje odstrániť bezplatne všetky poruchy zariadenia, ktoré vznikli v záručnej dobe
len ak nevznikli vplyvom udalosti, ktorá vylučuje zodpovednosť zo záruky. Profylaktické prehliadky,
funkčné skúšky batérii a pozáručný servis je vykonávaný za úhradu.

2. V prípade vzniku poruchy nastúpi servisný technik zhotoviteľa na servisný zásah do 5 dní od
prijatia hlásenia od zodpovedného pracovníka objednávateľa .
3. V prípade vzniku závažnej poruchy, ktorá ohrozuje prevádzku zariadenia, alebo zariadenie je
znefunkčnené, zhotoviteľ je povinný nastúpiť na servisný zásah do 8 hodín od prijatia hlásenia od
zodpovedného pracovníka objednávateľa.
4. Po vykonaní servisného zásahu zhotoviteľ vyhotoví "Servisný protokol", v ktorom popíše poruchu,
spôsob jej odstránenia, dodané a vymenené náhradné diely, hodnoty nastavenia zariadenia po
oprave, čas a miesto servisu.
5. Operatívne odstraňovanie porúch začína hlásením objednávateľa o poruche telefonicky na hot line
telefónnych číslach +421 905 411 110 (vedúci OIS), +421 905 282 230 alebo s následným emailovým potvrdením na adrese servis@a2b.sk (a2b@a2b.sk). Pre posudzovanie času ohlásenia
je v prípade sporu rozhodujúci čas potvrdenie prijatia e-mailu alebo faxu u zhotoviteľa .
6. Profylaktická prehliadka zahŕňa podrobnú kontrolu všetkých prevádzkových parametrov, vizuálnu
kontrolu elektrických a mechanických časti zariadenia, kontrolu činnosti ventilačných jednotiek,
odstránenie prachového úsadu a nečistôt, kontrolu elektrického a mechanického stavu
akumulátorových batérií, kontrolu nastavenia elektrických parametrov, preskúšanie funkcií v
rôznych režimoch.
7. Po vykonaní profylaktickej prehliadky zhotoviteľ vyhotoví "Servisný protokol", v ktorom zhodnotí
stav zariadenia a v prípade potreby navrhne nevyhnutné kroky k zabezpečeniu bezproblémovej
prevádzky. V prípade, že počas profylaktickej prehliadky zhotoviteľ zistí skutočnosti , ktoré by mohli
byť prekážkou bezporuchovej prevádzky zariadenia, uvedie v protokole odporúčania na ich
odstránenie.
8. Profylaktická skúška UPS zahŕňa podrobnú kontrolu všetkých prevádzkových parametrov, vizuálnu
kontrolu elektrických a mechanických časti zariadenia, kontrolu činnosti ventilačných jednotiek,
odstránenie prachového úsadu a nečistôt, kontrolu elektrického a mechanického stavu
akumulátorových batérif, kontrolu nastavenia elektrických parametrov, preskúšanie funkcii v
rôznych režimoch.
9. Po vykonani profylaktickej skúšky UPS a funkčnej skúške batérii UPS zhotov iteľ vyhotovi a dodá
objednávateľovi "Servisný protokol" a informáciu o stave /predpokladaná životnosť/ batérii,
v ktorom zhodnotí stav zariadenia a v prípade potreby navrhne nevyhnutné kroky k zabezpečeniu
bezproblémovej prevádzky. V prípade že počas kapacitnej skúšky batérii zhotoviteľ zistí
skutočnosti, ktoré by mohli byť prekážkou bezporuchovej prevádzky zariadenia, uvedie v protokole
odporúčani a na ich odstránenie.
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1O.Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zák. č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviter zodpovedá za vzniknutý odpad až
do doby jeho uloženia na vyhradené miesto, ktoré mu určí objednávater.
Čl. VIl.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene servisných prác v súlade s ustanoveniami zákona
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

č.

18/1996

2. Odstránenie porúch, ktoré boli uznané ako záručné, je bezplatné.
3. Pevne stanovená cena za servisnú pohotovosť, ako aj za servisný výkon technikov A2B s.r.o. v 12
mesačnom období (doporučený výrobcom UPS je potrebná servisná profylaktická prehliadka UPS
a funkčnej skúšky s revíznou správou jedenkrát ročne) podra čl . ll, bod 2. po dobu platnosti tejto
zmluvy je 2 370,00 € bez DPH , pre 2 kusy UPS na mieste inštalácie SEPS- Žilina, Obchodná 2.
4. Cena pozáručného servisu je stanovená nasledovne:
- cena servisnej hodiny
32,00 € bez DPH
- cena hodiny technika strávenej na ceste
0,00 € bez DPH
- cena za 1 km jazdy služobného vozidla
0,65 € bez DPH
5. Cena závažného pozáručného servisu je stanovená nasledovne:
-cena servisnej hodiny
40,00 € bez DPH
-cena hodiny technika strávenej na ceste
0,00 € bez DPH
- cena za 1 km jazdy služobného vozidla
0,65 € bez DPH
6 . Cena náhradných dielov použitých pri oprave bude stanovená podra cenníka aktuálneho v čase
opravy.
7. Cena profylaktickej prehliadky j e stanovená nasledovne:
- cena servisnej hodiny
32,00 € bez DPH
- cena hodiny technika strávenej na ceste
0,00 € bez DPH
- cena za 1 km jazdy služobného vozidla
0,65 € bez DPH
8. Cena funkčnej skúšky batérii je stanovená nasledovne:
- cena servisnej hodiny
32,00 € bez DPH
- cena hodiny technika strávenej na ceste
0,00 € bez DPH
- cena za 1 km jazdy služobného vozidla
0,65 € bez DPH
9.

Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v hodnote podra príslušných právnych predpisov
platných v deň vzniku daňovej povinnosti.

10.Cena za výkon servisných prác (Pozáručný servis) bude zhotoviteľom fakturovaná aj v prípade
neodôvodneného servisného zásahu, profylaktickej prehliadky alebo funkčnej skúšky batérii, ktorej
plnenie bude objednávateľom zrušené v deň jej plánovaného vykonania.
11.Náklady na použitý materiál a náhradné diely budú fakturované
opravy.

podľa

cenníka platného v čase

12.Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za profylaktické prehliadky, funkčné skúšky batérii a servisné
práce pri operatívnom odstraňovaní porúch na zariadeniach vystavi zhotoviteľ objednávaterovi do
5 pracovných dní od ukončenia profylaktickej prehliadky, funkčnej skúšky batérii alebo servisného
zásahu . K faktúre bude priložený oboma stranami potvrdený (podpísaný) protokol o servisnom
zásahu .
13.Faktúra musr obsahovať všetky náležitosti v súlade so Zákonom o DPH, označen i e čísla zmluvy
podľa evidencie objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód produkcie podľa
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štatistickej klasifikácie produktov CPA, pod ktorým je dodávaný predmet fakturácie. Prílohou každej
faktúry bude preberacf protokol, potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa. Pokiaľ faktúra
nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený túto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na
dopracovanie, resp. prepracovanie, pričom sa lehota splatnosti prerušuje a nová lehota splatnosti
začína plynúť odo dr"la doručenia novej faktúry objednávateľovi.
14 . Splatnosť

faktúry je 30 dnf od doručenia. Faktúra sa považuje za uhradenú
fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa .

dňom

pripísania celej

15.Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu sídla
objednávate ľa a v elektronickej forme, ak bola doručená vý lučne na adresu efaktury@sepsas.sk.
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru
doručenú objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
16.0bjednávatel' podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotovitel'ovi súhlas v zmysle ustanovenia§ 71 ods. 1
písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky
predchádzajúceho informovania objednávateľa o použfvanf elektronickej formy fakturácie v zmysle
čl. VIl ods. 17 zmluvy.
17.Do 10 dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný plsomne oznámiť
objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tejto zmluvy použ i vať elektronickú formu alebo listinnú
(tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie zhotoviteľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za
záväzné dňom jeho doručenia objednávaterovi. V prípade doručovania elektronických faktúr bude v
oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané.
18.Ak si zhotoviteľ nesplni riadne a včas svoju povinnosť podra
formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.

čl.

VIl ods. 17 zmluvy, za záväznú

19.Zhotoviteľ

je oprávnený plsomne požiadať objednávateľa o zmenu formy fakturácie aj v priebehu
trvania tejto zmluvy. SpOsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa plsomného potvrdenia
zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
Čl. VIli.
Záruka a záručné podmienky opráv

1.

Záručná

doba na servis je stanovená nasledovne:
záruka na použitý materiál a náhradné diely je stanovená na 24 mesiacov
záruka na prácu je stanovená na 12 mesiacov
a začlna plynúť od dátumu vykonania servisného zásahu .
Čl. IX.
Náhrada škody, zmluvné pokuty, úrok z omeškania

1. Pri omeškani s plnenlm má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči
výške 0,03% z ceny tovaru, resp. služby za každý del"' omeškania.

zhotoviteľovi

vo

2. Pri omeškaní s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1 M
EURIBOR + 2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet sa použije hodnota 1 M
EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania.
3. V prlpade, že objednávateľovi vznikne z dôvodu nekvalitného tovaru, resp. služby zhotoviteľ
majetková škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahrad iť.
Čl. X .
zmluvy

Ukončenie

1. Zmluvu je možné
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ukončiť

dohodou zmluvných strán,

výpoveďou

alebo odstúpením od zmluvy.

2. Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka a teda
dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje:
2.1 nesplnenie náležitosti čl. Vl tejto zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie
nedostatkov stanovenej objednávateľom v predchádzajúcej pisomnej výzve,
2.2 nedodržanie terminov vyhotovenia diela alebo jeho časti podľa čl. Vl tejto zmluvy o viac ako
30 kalendárnych dni,
2.3 strata oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť.
3. Nepodstatným porušením zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok zmluvy
okrem podmienok uvedených v bode 2. Na nepodstatné porušenie zmluvy objednávateľ
zhotoviteľa plsomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje zmluva ex nunc a zhotoviteľ je povinný zastaviť
všetky práce na zhotovovanom diele do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom
a je oprávnený na základe zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma zmluvnými
stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávateľom uznané náklady
objednávateľ uhradl do 30 dni.
Čl. Xl.
Ochrana dôverných informácií

1. V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu
týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk,
cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, výkresov, špecifikácii,
softwarových programov a akýchkol'vek iných médii nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie
a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použiti týchto dokumentov spracované a budú tieto
informácie obsahovať.
2.

Zhotoviteľ sa zavazuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby
realizácie diela. Akékoľvek dalšie použitie informácii bude podliehať predchádzajúcemu
pisomnému súhlasu objednávateľa.

3.

sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe plsomného súhlasu
iba subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale len tým,
ktor! preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného
vyhotovenia diela.

Zhotoviteľ

objednávateľa

4.

Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácii,
oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou.

5. Pre potreby masmédií môžu

poskytovať

pokiaľ

to nebude nevyhnutné pre potreby

informácie iba povereni zástupcovia

objednávateľa.

ČL XII.
ustanovenia.

Záverečné

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dr"'om nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov.
2. Vzájomné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, prípadne dalšími právnymi predpismi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy vyplývajúce budú riešené vzájomným
rokovaním. V prlpade, že k dohode nedôjde, požiada ktorákoľvek zo zmluvných strán
o rozhodnutie príslušný súd.
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4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
5. Nakoľko spoločnosť SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v platnom znen í (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k
informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so
zmluvou budú zverejnené takým spôsobom , ktorým pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky
a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojich ust. § 5a a 5b.
6. S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvan iu osobných údajov
dotknutých osôb, zhotovíte!' je povinný zhotoviť dielo tak, aby bolo plne v súlade s požiadavkami na
ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných
neskorších zmien. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo
účinné bezpečnostné , technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných
údajov.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrži
dva rovnopisy.
8. Neoddelitel'nou

súčasťou

zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - Profylaktická prehliadka zdroja UPS,
Príloha č. 2 - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP.
9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali , jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
V Žiline dňa

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľé.. . ...,....--

Za

Stanislav Cázer MSc.
konateľ

objednávateľa :

Ing. Jaroslav Vach, MBA
člen predstavenstva

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

~

.... .. ..,........ .. .

~

Ing. Remo Cicutto,
výkonný riaditer sekcie správy majetku
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Príloha č. 1
Profylaktická prehliadka zdroja UPS
Predpokladá vykonanie profylaktickej prehliadky čiastočne s využitím technológie zákaznlka ako záťaže
pre výkon testov. Počas výkonu niektorých prác je potrebné vypnúť napájanie pripojenej technológie,
resp. prepnúť napájanie pripojenej technológie na externý manuálny by-pass, pokiaľ je tento súčasťou
elektroinštalácie. Súčasťou profylaktickej prehliadky je aj funkčná skúška batériovej sady - čiastočné
vybitie batérií s použitím servisnej záťaže pripojenej k zdroju UPS. Uvedený postup umožňuje odhaliť
batériové bloky s vážnou poruchou, nie však batérie so zniženou kapacitou.
Úkony počas servisnej - profylaktickej prehliadky UPS:
1.) Funkčná skúška zdroja UPS
predpokladá sa využitie pripojenej technológie ako záťaže počas skúšky l testu
2 .) Kontrola l prehliadka zdroja UPS
kontrola histórie udalostí
kontrola nastavenia zdroja UPS
kontrola vstupných a výstupných parametrov zdroja UPS
odkrytovanie zdroja UPS
vizuálna kontrola stavu jednotlivých častr (ventilátory, vodiče, kondenzátory, dps ... )
kontrola a prípadné dotiahnutie spojov l káblov l svorkovníc
odstránenie prachových nečistôt
kontrola komunikácie zdroj UPS a servisné PC
kontrola signalizácie prevádzkových stavov
počas výkonu uvedených prác sa predpokladá vypnutie napájania pripojenej technológie alebo
prepnutie napájania pripojenej technológie na externý manuálny by-pass, pokiaľ je tento
súčasťou elektroinštalácie

3.) Kontrola l prehliadka batérii prislúchajúcich k zdroju UPS
odkrytovanie zdroja UPS
vizuálna kontrola stavu jednotlivých častí (batériové bloky, batériové prepoje ... )
kontrola a prípadné dotiahnutie spojov l káblov l svorkovníc
odstránenie prachových nečistôt
funkčná skúška batériovej sady- čiastočné vybitie batérii s použitím servisnej záťaže pripojenej
k zdroju UPS. Uvedený postup umožňuje odhaliť batériové bloky s vážnou poruchou, nie však
batérie so zníženou kapacitou.
počas výkonu uvedených prác sa predpokladá vypnutie napájania pripojenej technológie alebo
prepnutie napájania pripojenej technológie na externý manuálny by-pass, pokiaľ je tento
súčasťou elektroinštalácie
4.) Funkčná skúška zdroja UPS
opätovné pripojenie zdroja UPS k napájanej technológií
uvedenie do prevádzky
predpokladá sa využitie pripojenej technológie ako záťaže počas skúšky l testu

5.) Správa o profylaktickej prehliadke zdroja UPS l správa o OP a OS zdroja UPS
vypracovanie správy o výsledku profylaktickej prehliadky vrátane návrhu nápravných opatrení
a doporučení
vypracovanie správy o výsledku OP a OS
správa bude odoslaná objednávateľovi (e-mail + poštou) do 5 pracovných dni od vykonania
prehliadky
Povinnosti objednávatera:
počas výkonu
profylaktickej prehliadky bude prítomný pracovník objednávateľa l
prevádzkovateľa znalý miestnych pomerov (rozvádzače l elektroinštalácia ... )
objednávater zabezpečí na vlastné náklady povolenia pre vstup do objektu l úvodné školenie
o BOZP (ak sa vyžaduje)
objednávateľ zabezpeči parkovacie miesto v blfzkosti budovy l miesta výkonu práce

Príloha č.

l k zmluve na komplexný záručný a pozáručný servis UPS

Počas výkonu prác hrozf zvýšené riziko straty napájania pripojenej technológie. V závislosti
od miestnych pomerov môže byť počas výkonu prác vypnuté napájanie pripojenej technológie, resp.
môže byť napájanie pripojenej technológie prepnuté na nezabezpečenú napájaciu sieť.

V prípade ak miestne podmienky neumožnia vykonanie prác celkovo alebo čiastočne z dôvodu
obmedzení vyplývajúcich z charakteru napájanej technológie l miestnych predpisov l výnimočnej
situácie alebo iných obmedzeni, ktoré neboli uvedené zadávateľom pred spracovávaním tejto cenovej
ponuky, tak objednávateľovi nevzniká právo na poskytnutie zľavy zo strany vykonávateľa prác.

Cenová jpecifikäcia

zahŕňa:

Profylaktická prehliadka zdroja UPS
(výkon prác cez pracovný deň v čase medzi 7:00 až 18:00)
Pol. Názov
1.

Funkčná

2.

Kontrola l prehliadka zdroja UPS

3.

Kontrola l prehliadka batérií prislúchajúcich k zdroju UPS

4.

Funkčná

5.

Správa o profylaktickej prehliadke zdroja UPS l správa o OP a OS zdroja UPS

6.

Cestovné náklady

skúška zdroja UPS ( úvodná )

skúška zdroja UPS (finálna)
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Príloha

č.

2

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP
1. Zhotovíte!' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu
zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov pri výkone
zmluvných činnosti pre objednávatel'a .
2. Objednávate!', v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia,
plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotovitel'a

zabezpečí

pred

začatím

jej

Meno a priezvisko: Jaroslav Švábik
Funkcia:

Vedúci odboru servisu a inštalácie

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa

Meno a priezvisko: Viera Matúšová
Číslo osvedčenia:

ABT - 001052 - 06

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa
bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia
vyplývajúcim z pracovných podmienok .
3.

4.

Zhotoviteľ

v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti
ustanovené legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre
oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
q

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

q

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplneni zákona č .
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

q

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,

Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred
začatím
plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov oboznámenie a

odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi,
potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby podnikatel'ov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím
zhotovitel'a zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedeným technikom požiarnej
ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb -podnikateľov (zvýšenie počtu,
výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb.
5.

Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloži na požiadanie
objednávatel'ovi , ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a
zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na
výkon zmluvne dohodnutých pracovných činnosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb- podnikatel'ov.

6.

Zhotoviteľ

Príloha

v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpeči pre
všetky
spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v
znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá splňa požiadavky
č.
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odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie či nnosti alebo na riadenie prevádzky
a podl'a STN 34 31 OO pre práce na elektrických zariaden iach v blízkosti častí pod napätím.
Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze " B •.
7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti
ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich
slovenských technických noriem:
c> Zákon č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpiso v,
c> Vyhláška MV SR
predpisov,

8.

č.

121/2002 Z . z. o požiarne j prevencii v znení neskorších

Zhotovite ľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestna
ncom
objednávatel'a, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z . z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná uda losť, závažná
priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej či nnosti pre objednávateľa , je
zhotovíte!' povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov.
Vznik tejto udalosti je zhotovíte!' povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj
objednávatel'ovi s ciel'om zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
10. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami ,
zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami - podnikateľmi v
zmysle Nariaden ie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zneni
neskorších predpisov.
11 . Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich
zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávatel'ov
a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákaz fajčenia , pri nášať a požívať na pracoviskách
a v priestoroch v pôsobnosti objednávatel'a akékol'vek alkoholické nápoje alebo omamné
a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené
zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávatel'ov. Záznam o písomnom oboznámení
všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách
a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a
psychotropné látky , musi zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi
objednávateľa .

Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávate ľa o povolenie vjazdu
vozidiel
s uvedením typu, ECV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá
zhotovitel'a a jeho spolupôsobiacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné
značenie ,
maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu
objednávateľa . Zamestnancom dodávate ľských a servisných organizácií
je vstup do
objektov umožnený až po schválen í žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácif
SEPS - Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc
spo ločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o
absolvovaní
oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov .
14. Za nedodržanie zákazu parkovan ia na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- E za každé vozidlo parkujúce na
vyhradenom
mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná
udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožn
ením
príjazdu vozidiel has ičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.

13.

Príloha

č.
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15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti
vozidlom
zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte
objednávatel'a, bude
s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovatel'o
m
zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávatera.
16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotovit
eľa
spôsobené nerešpektovanim dopravného značenia a parkovaním na vyhrade
ných
miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
17. Zhotovíte l' je povinný na pracovisku objednávate ra dodržiavať všetky zmluvné podmien
ky
a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach
,
ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Na skutočno
sti
odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarm
i je
povinný písomne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávatera.
18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázatel'ne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývaj
úce
z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoro
ch
objednávatel'a vykonávať.
19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní
počas
pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracovis
kách
a v priestoroch SEPS čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predme
tu
zmluvy.
Objednávateľ,

20.

zhotovíte!' a jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní na spoločnom
pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možnýc
h
ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci,
na
zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomn
ých na
pracovisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovn
é
činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečn
ý a včasný výkon
ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovanýc
h
zariadení.

21.

Zhotoviteľ v zmysle zmluvy
bezpečnostné , prevádzkové

a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné
a technologické predpisy objednávatel'a, ktoré mu boli
poskytnuté, napr.: pri zaisťovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariaden
í. V
prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa resp.
jeho
spolupôsobiacich dodávatel'ov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu
objednávatera bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotovite ľa.
22. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviter povinný
uhradiť
zmluvnú pokutu vo výäke 2000,· €. V prípade, ak objednávateľ zisti, že zamestn
anci
zhotovitera alebo jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarm
i, zmluvné podmienky
zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže
uložiť ďalšiu pokutu
až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez
toho,
aby zhotovitel'ovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých náklado
v.
23. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedosta
tky
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou
zhotoviteľa . Ak bude na základe zisteného porušenia právnyc
h predpisov činnosťou
zhotovitera uložená pokuta objednávateľovi , zhotovíte!' uhradí uloženú pokutu
v plnej
výške.
Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteľa
povereným
zamestnancom SEPS je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo
vydanej
objednávky na výkon prác.

Príloha

č.

2 k zmluve na komplexný záručný a

pozáručný

servis UPS

