
CEZ: 1315/2019 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

názov:   Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo:   Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

IČO :    00 151 513 

DIČ:   20 2084 5057 

v mene ktorého koná: Mgr. Matúš Šutaj Eštok 

   vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

kontaktná osoba/zástupca na rokovanie:    

telefón:    

e-mail:    

                                   

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

     a 

 

Poskytovateľ: ALAM s.r.o. 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením    

sídlo: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava    

IČO: 35839465    

DIČ: 2020262420    

IČ DPH: SK2020262420    

v mene ktorého koná: Martin Lančarič - konateľ  

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro I, Vložka číslo: 26897/B   

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.   

číslo účtu v tvare IBAN: SK54 1100 0000 0026 2673 1111  

telefón:     

e-mail:       

kontaktná osoba/zástupca na rokovanie: Martin Lančarič  

zastúpený splnomocnencom: 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 

 



Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Pravidelná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie – Schrack Seconet“ realizovanej v súlade s 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zmluvné strany sa dohodli, že ich 

záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom a súvisiacimi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa počas zmluvného obdobia vykonávať pre 

objednávateľa pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) v zmysle 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v rozsahu  podľa 

§ 15 ods. 2 písm. b) až d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania 

a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „Vyhláška“). V prípade zmeny noriem budú 

vykonávané pravidelné kontroly zodpovedať novým normám. 

 

2. Obsah jednotlivých pravidelných kontrol EPS je uvedený v ods. 2 až 4 Prílohy k Vyhláške. Pre 

zabezpečenie trvalej funkčnosti EPS bude poskytovateľ pravidelne vykonávať kontroly v termínoch 

uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je osobou 

s osobitným oprávnením na výkon predmetu tejto zmluvy. 

 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy vykonať riadne, kvalitne a včas osobami 

oprávnenými vykonávať kontroly EPS podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas 

poskytnuté plnenia poskytovateľa zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu. 

 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať kontroly EPS, majú 

osobitné oprávnenie na kontroly zariadení EPS osvedčenie na výkon činnosti a odbornej spôsobilosti 

podľa § 11 zákona č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 591/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a osvedčenie o odbornej spôsobilosti činnosti na 

technickom zariadení elektrickom v zmysle § 19 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia. 

 

6. Podrobná špecifikácia EPS je uvedená v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. 

 



Článok 2  

Miesto plnenia zmluvy   

 

Zmluvné strany sa dohodli, že miestami plnenia predmetu tejto zmluvy sú:  

a) Účelové zariadenie Bôrik, Bôrik 15, Bratislava a 

b) Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava 

(ďalej aj „objekt Objednávateľa“). 

 

Článok 3 

Spôsob plnenia zmluvy   

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné kontroly zariadenia EPS v lehotách určených v § 15 

ods. 2 písm. b) až d) Vyhlášky. 

 

2. Harmonogram jednotlivých kontrol EPS tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. Kontroly musia byť vykonané najneskôr posledný pracovný deň v danom mesiaci. 

 

3. Po vykonaní pravidelnej kontroly príslušná kontaktná osoba objednávateľa po odskúšaní funkčnosti 

systémov potvrdí vykonanie kontroly na doklade o vykonaní práce poskytovateľa. Potvrdený doklad 

o vykonaní práce spolu so správou o vykonaní pravidelnej kontroly (opisom zisteného stavu) bude 

prílohou faktúry predkladanej poskytovateľom. Pri ročnej kontrole poskytovateľ vyhotoví 

Potvrdenie o vykonaní kontroly v zmysle Vyhlášky, ktorý podpíšu kontaktné osoby zmluvných 

strán. 

 

4. Poskytovateľ je povinný vykonať pravidelné kontroly v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 

hod. tak, aby boli dodržané lehoty na kontrolu v príslušnom zariadení v zmysle všetkých príslušných 

právnych predpisov a príslušných STN. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon každej kontroly oznámi 

objednávateľovi vopred, a to minimálne jeden pracovný deň pred každým výkonom kontroly. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy neumožní tretej osobe (mimo poverených 

pracovníkov poskytovateľa), vykonávať zásah do EPS mimo činností, ktoré súvisia s obsluhou 

týchto systémov. 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky  

 

1. Cena za plnenia poskytované podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a je určená jednotkovými cenami v eurách v štruktúre podľa Prílohy č. 2 tejto 

zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí,  že pokiaľ poskytovateľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol 

osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene podľa prvej vety tohto 

odseku neskôr navyše účtovať DPH a „Celkom EUR bez DPH“ je v takomto prípade považovaná za 

cenu konečnú. Celková cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a nemenná vo 

výške:  

 

 

 



Cena bez DPH  14 950,00 Eur bez DPH        (slovom: štrnásťtisícdeväťstopäťdesiat Eur bez DPH) 

DPH 20 %  ........ 2 990,00  Eur                      (slovom: ..........dvetisícdeväťstodeväťdesiat Eur DPH) 

Celková cena s DPH  17 940,00Eur  s DPH   (slovom: sedemnásťtisícdeväťstoštyridsať Eur s DPH) 

 

2. K zmene jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny 

zákonnej sadzby DPH, ktorú budú zmluvné strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného 

písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve. 

 

3. Cena predmetu tejto zmluvy je dohodnutá v jednotkových cenách, ako cena  za pravidelné kontroly 

EPS podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Poskytovateľom stanovené ceny za pravidelné kontroly EPS 

pokrývajú všetky náklady poskytovateľa spojené s vykonaním pravidelných kontrol, vrátane 

dopravných nákladov, spracovania a dodania správ z vykonaných odborných kontrol ako aj všetkých 

ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. 

 

4. Jednotkové ceny podľa ods. 3 tohto článku sú konečné a sú v nich zahrnuté všetky náklady 

poskytovateľa súvisiace s vykonávaním činností podľa tejto zmluvy.  

 

5. Na predmet tejto zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.  

 

6. Poskytovateľovi vzniká právo fakturovať za skutočne poskytnuté služby dňom vykonania služieb 

potvrdených na doklade o vykonaní práce alebo Potvrdenia o vykonaní kontroly podľa čl. 3 ods. 3 

tejto zmluvy kontaktnou osobou objednávateľa. Vo faktúre poskytovateľ vyúčtuje cenu za prácu 

v súlade s prílohami tejto zmluvy.  

 

7. Faktúry poskytovateľa musia spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. 

V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru na prepracovanie, 

pričom objednávateľ nie je v takom prípade v omeškaní so zaplatením ceny a nová lehota splatnosti 

začne plynúť odznova po doručení riadne opravenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej 

doručenia objednávateľovi formou bezhotovostného platobného styku. Prílohou každej faktúry bude 

súpis vykonaných prác na doklade o vykonaní práce a v prípade vykonania ročnej kontroly bude 

súčasťou faktúry Potvrdenie o vykonaní kontroly v zmysle Vyhlášky podľa čl. 3 ods. 3 tejto zmluvy 

.  

 

8. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie len tých služieb, ktoré budú odsúhlasené objednávateľom.   

 

 

Článok 5  

Trvanie zmluvy    

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 31.12.2023.  

 

 

Článok 6 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Práva objednávateľa: 

a)  objednávateľ má právo požadovať rýchle a funkčné zabezpečenie kontrol EPS v objekte 

Objednávateľa  v súlade s touto zmluvou,  



b)  objednávateľ má právo prostredníctvom kontaktnej osoby objednávateľa skontrolovať časový 

priebeh kontrol, množstvo poskytnutej služby a odbornú spôsobilosť osôb poskytovateľa na 

vykonávanie kontrol EPS podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.  

 

2. Povinnosti objednávateľa: 

a)  objednávateľ je povinný poskytovateľovi zabezpečiť vstup do objektu objednávateľa, tento 

vstup zabezpečuje kontaktná osoba objednávateľa podľa toho, kde sa EPS nachádzajú, 

b)  objednávateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy sprístupniť  poskytovateľovi všetky údaje 

a informácie potrebné na plnenie predmetu tejto zmluvy, ktoré si poskytovateľ nedokáže sám 

zabezpečiť, 

c)  objednávateľ je povinný  uhradiť cenu za poskytnuté služby vo výške a podľa podmienok v 

zmysle čl. 5 tejto zmluvy a podľa podmienok uvedených v čl. 3 tejto zmluvy. 

 

3.  Práva poskytovateľa: 

a) poskytovateľ má právo vyžadovať od objednávateľa súčinnosť pri plnení tejto zmluvy,  

b)  poskytovateľ má právo vyžadovať od objednávateľa zabezpečenie vstupu do objektu 

objednávateľa za účelom riadneho výkonu tejto zmluvy.  

 

4. Povinnosti poskytovateľa: 

a) poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a na 

vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve vrátane jej príloh, 

b) poskytovateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy v dohodnutom čase osobami s osobitným 

oprávnením na kontrolu EPS a odbornej spôsobilosti činnosti na technickom zariadení 

elektrickom podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky v súlade 

s touto zmluvou a jej prílohami, zoznam oprávnených osôb poskytovateľova je uvedený 

v Prílohe č. 3, 

c) poskytovateľ je povinný objednávateľovi preukázať odbornú spôsobilosť osobami na 

vykonávanie kontrol a skúšky zariadenia EPS a odbornej spôsobilosti činnosti na technickom 

zariadení elektrickom podľa platných právnych predpisov pri nástupe technika na kontrolu 

a kedykoľvek podľa v priebehu trvania tejto zmluvy, 

d) poskytovateľ zodpovedá za bezúhonnosť osôb, prostredníctvom ktorých bude plniť predmet 

tejto zmluvy, 

e) poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa on alebo osoby, 

prostredníctvom ktorých bude plniť predmet zmluvy dozvedia pri vykonávaní predmetu tejto 

zmluvy, 

f) poskytovateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy 

na miestach poskytovania služieb, 

g) poskytovateľ je povinný oznámiť všetky zmeny servisných telefónnych čísel písomne, na 

adresu objednávateľa. 

 

Článok 7 

Záručná doba, zodpovednosť za poruchy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy poskytne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

podľa všeobecne záväzných právnych aktov Európskej únie a Slovenskej republiky, STN a STN EN. 

 



2. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi zistené poruchy, nedostatky na predmete tejto 

zmluvy, bez zbytočného odkladu, po tom, čo poruchu zistil. Poskytovateľ spolu s oznámením zašle 

aj návrh spôsobu na odstránenie zistenej poruchy, nedostatku, vrátane cenovej ponuky na jej 

odstránenie, v lehote najneskôr do 3 pracovných. 

 

3. Na účely tohto článku sa za písomné oznámenie považuje aj komunikácia elektronickými 

prostriedkami (e-mail), ktorá umožňuje trvalé zachytenie obsahu komunikácie. 

 

4. Poskytovateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy mať uzatvorenú zmluvu o poistení prevádzkovej 

zodpovednosti s poistným krytím minimálne vo výške ceny predmetu plnenie tejto zmluvy. Poistenie 

musí zahŕňať najmä poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním 

služieb v dohodnutom rozsahu. 

 

5. Poskytovateľ je povinný preukázať existenciu platnej poistenej zmluvy najneskôr bezprostredne 

pred uzavretím tejto zmluvy. Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť Prílohu č. 5 tejto zmluvy. 

 

Článok 8 

Zmluvné sankcie, zabezpečenie zmluvy a náhrada škody 

 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním pravidelných kontrol EPS, v lehotách podľa 

Harmonogramu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú 

pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa čl. 4 ods. 6 a 7 tejto zmluvy je 

objednávateľ povinný platiť úrok z omeškania podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného 

zákonníka. 

 

3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné 

oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie. 

 

4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 

373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Článok 9 

Kontaktné osoby 

 

1. Kontaktné osoby zmluvných strán pre dohodnutie termínov na poskytnutie služieb sú:  

 

a) za objednávateľa:  

za ÚZ Bôrik:  

                             

 

      za Miestodržiteľský palác:  

                                                      

                                               

b) za poskytovateľa:  

 

 



2. V prípade, ak dôjde k zmene kontaktných osôb, zmluvné strany sa budú o týchto zmenách navzájom 

bezodkladne informovať e-mailom alebo vo forme doporučenej zásielky. Do dňa doručenia 

informácie o zmene kontaktných osôb podľa predchádzajúcej vety sa za kontaktné osoby považujú 

pôvodné osoby. 

 

Článok 10  

Ukončenie zmluvy   

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b) písomným odstúpením, 

c) písomnou výpoveďou. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností poskytovateľom. Za podstatné porušenie povinností Poskytovateľom sa 

považuje akékoľvek porušenie ustanovení uvedených v čl. 6 ods. 4 tejto zmluvy.  

 

3. Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak je objednávateľ 

v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat dní po lehote jej splatnosti. 

 

4. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 

tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

Článok 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade rozhodnutia poskytovateľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku 

alebo jeho časti, podania návrhu na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na svoj 

majetok, jeho vstupe do likvidácie, je poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi 

uskutočnenie takejto skutočnosti, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá 

za všetky škody z toho vyplývajúce a objednávateľovi vzniká právo okamžite odstúpiť od tejto 

zmluvy. 

 

2. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy  nemá vplyv 

na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Ak je niektoré z 

ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa takým stane neskôr, 

zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a 

právnemu významu sledovanému pôvodným ustanovením tejto zmluvy.  

 

3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými príslušnými právnymi predpismi. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy prednostne 

rokovaním zástupcov oboch zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo 

zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.  

 

5. Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba písomne, a to na základe dodatku k tejto zmluve 



podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. 

 

7. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou objednávateľa 

zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávateľ a 2 rovnopis 

obdrží poskytovateľ.  

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, túto zmluvu dohodu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Harmonogram vykonávaných kontrol, 

Príloha č. 2: Cenová ponuka poskytovateľa,   

Príloha č. 3: Zoznam osôb poskytovateľa s osobitným oprávnením, 

Príloha č. 4: Špecifikácia EPS 

Príloha č. 5: Kópia poistnej zmluvy poskytovateľa     

 

 

V Bratislave dňa:                    V ..................... dňa:  

 

 

 

objednávateľ:                                                                        poskytovateľ:  

Úrad vlády Slovenskej republiky    ALAM s.r.o.   

 

 

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

Mgr. Matúš Šutaj Eštok                 Martin Lančarič - konateľ       

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 1 –  Harmonogram kontrol 

 

 

Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava  

Pravidelná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie – Schrack Seconet BMZ Compact 8 32/8-33  

 

Harmonogram kontroly podľa jej druhu 

  r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 

január   štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. 

február   mesačná mesačná mesačná mesačná 

marec   mesačná mesačná mesačná mesačná 

apríl   štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. 

máj   mesačná mesačná mesačná mesačná 

jún   mesačná mesačná mesačná mesačná. 

júl   štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. 

august   mesačná mesačná mesačná mesačná 

september   mesačná mesačná mesačná mesačná 

október   ročná ročná ročná ročná 

november mesačná mesačná mesačná mesačná mesačná 

december mesačná mesačná mesačná mesačná mesačná 

 

 

Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava  

Pravidelná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie – Schrack Seconet BMZ Integral C 

 

  

  r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 

január štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok 

 február mesačná mesačná mesačná mesačná 

marec mesačná mesačná mesačná mesačná 

apríl štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok 

 máj mesačná mesačná mesačná mesačná 

jún mesačná mesačná mesačná mesačná 

júl ročná ročná ročná ročná 

august mesačná mesačná mesačná mesačná 

september mesačná mesačná mesačná mesačná 

október štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok +mes. štvrťrok 

 november mesačná mesačná mesačná mesačná 

december ročná ročná ročná ročná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 Cenová ponuka 

 

 

 

 

Výpočet  nákladov na poskytovanie služby za obdobie poskytovania služby 

Typ ústredne 
EPS 

Mesačná Štvrťročná Ročná 
Celkom za 

typ EPS Počet 
Jednotková 

cena 
Spolu Počet 

Jednotková 
cena 

Spolu Počet 
Jednotková 

cena 
Spolu 

BMZ Integral C 
  44 60,00 2640,00 € 12 165,00 1980,00 € 4 350,00 1380,00 € 6020,00 € 

BMZ Compact 8 
32/8-32 
  45 80,00 3600,00 € 12 195,00 2340,00 € 5 598,00 2975,00 € 8930,00 € 

Celkom podľa 
typu kontroly 89   6 240,00 € 24  4 320,00 € 9  4 355,00 €   

Náklady spolu za obdobie poskytovanie služby        14950,00 € 

Uvedené ceny sú bez DPH.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3: Zoznam osôb poskytovateľa s osobitným oprávnením 

 

 

 

 

 

Priezvisko Meno Typ kontroly 

  mesačná + štvrťročná  

  mesačná + štvrťročná  

  mesačná + štvrťročná  

  mesačná + štvrťročná  

  mesačná + štvrťročná  

  mesačná + štvrťročná  

  mesačná + štvrťročná +ročná 

  mesačná + štvrťročná +ročná 

  mesačná + štvrťročná +ročná 

  mesačná + štvrťročná +ročná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4: Podrobný opis EPS 

 

Účelové zariadenie Hotel Bôrik 

Zariadenie Počet 

 Ústredňa BMZ Integral C  1 

Automatický optickodymový hlásič OSD 2000 33 

Automatický termodiferenciálny hlásič DMD2000 13 

Tlačidlový hlásič  MCP 535 9 

Siréna SIR SB 3 

Zariadenie PTZ  1 

 

 

 

Miestodržiteľský palác 

Zariadenie Počet 

 Ústredňa BMZ Compact 8 32/8-33 1 

Automatický hlásič tepelný a príslušenstvo DCA-E, DCC-

 

12 

Automatický hlásič opticko dymový a príslušenstvo SIH-

   

65 

Tlačidlový hlásič a príslušenstvo DKM-D, M.MCP, Pi 13 

Signalizačný panel - externý Zariadenie PTZ 1 

 

                   

 

 

  
 



Váš list číslo/zo dňa 

Vec : Potvrdenie 

Týmto potvrdzujeme, že 

Naše číslo 
610/413954-8 

Vážený klient 
ALAM, s.r.o. 
Mlynské Luhy 88 
82105 Bratislava 2 

Vybavuje/linka 
lnfolinka 
0850 60 60 60 

poistná zmluva č.: 610/413954-8, pôvodné číslo 6001946195 
účinnosť zmluvy od 10.02.2018 
na dobu: neurčitú 
s poistnfkom: ALAM, s.r.o. 
adresa sídla spoločnosti: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava 2 
predmet poistenia : Individuálne poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsob platenia: ročne 
poistná suma: 331.940,00 € 

Bratislava 
12.02.2019 

druh poistenej činnosti: Poistenie sa vzťahuje na vybrané činnosti podľa výpisu 
z Obchodneho registra v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre 
poistenie zodpovednosti za škodu a Zmluvnými podmienkami pre poistenie 
zodpovednosti za škodu: 

- výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených 
elektrických zariadení a ich častí, 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, 
- poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, 

montáž, údržba, revizia zabezpečovacích zarladenf systémov alebo 
poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred 
neoprávnenými zásahmi, vrátanie systémov a zariadení umožňujúcich 
sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okoli 

Poistná zmluva je platná a uhradená do 10.02.2020. 

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta zo dňa 11 .02.2019. 

WOstenrot poisťovňa, a.s. 

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 
e-mail: info@wuestenrot.sk, www.wuestenrot.sk 
IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561, IČ DPH: SK2020843561 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 757/B 



wustenrot __ ,...,,.,,,,.._ 

S pozdravom 

Ing. Veronika Schf'a~f()vá 
Expert pre správu zmlúv 
neživotného poistenia 

úsek neživotného poistenia 

WOstenrot poisťovť\a , a.s. 

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 

Mgr. Petrohela Šeniglová 
Referent pre správu zmlúv 

neživotného poistenia 
úsek neživotného poistenia 

e-mail: info@wuestenrot.sk, www.wuestenrot.sk 
IČO: 31383408, DIČ: 2020843561, IČ DPH: SK2020843561 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 757/B 

Te: 
Zoi 
Me 
Dát 




