
  

 
Zmluva o dielo 

č.2012021 
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. 
 
 
 

DODÁVATEĽ:             GODOS plus, s.r.o. 
               Laborecká 1 
    040 11  Košice 
ZAPÍSANÉ:   Obchodný register Okr. Súdu Košice I., 
    Odd. Sro vložka č. 14478/V 
 
ZASTÚPENÁ:              Juraj Ďurica – konateľ spoločnosti 
BANKOVÉ SPOJENIE: Tatra banka, a.s. Košice 
ČÍSLO ÚČTU:              2621814241/1100 
IČO/DRČ:   36575348 
IČ DPH / DIČ:              SK 2021768771 /  2021768771 
Telefón/ fax:   055/7894350 
 
 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ:            Regionálny úrad verejného zdravotníctva                                            
                                              so sí dlom v Košiciach 
             Ipeľská 1 
 040 11 Košice 
ZASTÚPENÁ:                         MUDr. Jana Kollárová,  regionálny hygienik - zastupujúci 
Zastupca na rokovanie :         Ing. Milena Pancáková – vedúca odboru HTČ 
 
BANKOVÉ SPOJENIE Štátna pokladnica   Radlinského 32   810 05 Bratislava 
ČÍSLO ÚČTU:                           7000134588/8180 
IČO:                                     606 723 
DIČ:                                             2020928052 
 
 
 

   Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy sú opravy, vykonávanie pravidelnej údržby a vykonávanie odborných 
prehliadok a skúšok podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na prístrojoch: laboratórna  a 
zdravotnícka technika  
ďalej  „prístroje“ 

 
 
Článok II. 

     Vykonanie diela 
 
1.  Starostlivosť o prístroje bude zaisťovaná týmito spôsobmi : 

a) Vykonávanie opravárenskej činnosti  
 b) Vykonávanie pravidelnej údržby prístrojov 

c) Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok podľa  vyhlášky 508/2009 Z.z.  
            



  

 
 
    Ad a) opravou  zdravotníckych  prístrojov sa rozumie uvedenie prístroja do správneho 
technického  stavu, bez  alebo s  použitím   náhradných   dielov priamo na    pracovisku, kde 
je prístroj inštalovaný. 
    Ad  b)  pravidelná údržba prístrojov zaisťuje vykonanie funkčnej kontroly hlavných častí 
prístojov,  podľa  technologického postupu dodávaného výrobcom ku každému prístroju – 
technická dokumentácia -  pomocou meracích prístrojov a špecialného náradia. 
 
2.a) Dodávateľ zaistí spoľahlivé vykonávanie všetkých druhov údržby uvedených pod bodom 
1 tejto zmluvy kvalifikovanými pracovníkmi. Dodávateľ zaistí nasledovné podmienky: 
    a1) Nástup na opravu prístrojov je maximálne 48 hodín od nahlásenia závady  na         
prístroji. V havarijnom prípade sa skracuje nástup na poruchu po prejednaní 
so zodpovedným pracovníkom objednávateľa . 
    a2) V prípade zložitej poruchy a rozhodnutia servisného technika o vykonaní dielenskej 
opravy presunie objednávateľ prístroj do opravy k dodávateľovi. 
    a3)Objednávateľ vytvorí,  po   vzájomnej   dohode   podmienky   pre    pracovníkov 
dodávateľa  na vykonávanie opráv prístrojov priamo na úrade. 
   
b) Dodávateľ zaistí, aby  pracovníci  pred  zahájením každej  práce  u  objednávateľa     
upovedomili o svojom príchode stanoveného zodpovedného zástupcu objednávateľa    
ktorý prácu odovzdá a prevezme, podpísaním výkazu práce ktorý musí obsahovať   
dátum vykonanej práce, oddelenie na ktorom sa práca prevádzala, typ prístroja, jeho   
výrobne alebo inventárne číslo, popis práce, použitý  material, ceny za prácu a materiál, 
počet najazdených kilometrov, podpis človeka, ktorý prácu odviedol, podpis oddelenia a 
podpis prevádzkového pracovníka .  
 
c) Každý zásah do prístroja pracovníkom dodávateľa alebo ojednávateľa musí byť 
zaznamenaný v prevádzkovom denníku prístroja.  
 
d) Záruka na vykonané  práce je tri mesiace. 
 
e) V prípade neplnenia zmluvy náhrady škôd budú objednávateľa  a dodávateľ riešiť zmysle   
Obchodného zákonníka 
 
f) V prípade vzniku akéhokoľvek druhu odpadu, povinnosti vyplývajúcej zo zákona NR SR č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa 
prevádzajú na dodávateľa. 
 
g) Dodávateľ bude dodržiavať platnú legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti práce a hygieny pri činnostiach vykonávaných v priestoroch objednávateľa. 
 
 
 

 
                                                           Článok III. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za predmet plnenia v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

  
 
 
a) opravárenská, servisná činnosť – hodinová sadzba                      19,94  €       
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
b) odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob stabilných : 
 
Vonkajšia prehliadka         skupina Ab1, Ab2                            79,27  €     
        skupina Bb1, Bb2                           39,83  €     
skúška tesnosti, vnútorná prehliadka    skupina Ab1, Ab2                          139,41  €     
                                                 skupina Bb1, Bb2                           99,57  €     
tlaková skúška, vnútorná prehliadka     skupina Ab1, Ab2                          139,41 €     
                                                   skupina Bb1, Bb2                              99,57  €     
kontrola manometra                                             9,15  €      
 
 
c) Odborné prehliadky a skúšky elektro :  
pohyblivý prívod                                                      15,93  €       
pevný prívod                                                             41,49 €     
 
d) Cestovné náklady za km:                                                        0,44 €         
 
e) Náhradné diely budú účtované podľa skutočnej spotreby.   
f) Uvedené ceny sú s DPH. 
 
2. Zmluvná cena je pevná, môže  sa  upraviť  na  základe  legislatívnych zmien po 
odsúhlasení   zmluvnými stranami výlučne dodatkom k zmluve.   
 
3. Objednávateľ   uhradí   dodávateľovi   mesačnú   platbu   na   základe   vystavenej    
faktúry. Lehota splatnosti jednotlivých platieb je 45 dní.  
 
4. Ak  je  objednávateľ v omeškaní  so splnením peňažného záväzku, môže dodávateľ 
účtovať objednávateľovi z  nezaplatenej  sumy  úrok  z omeškania   vo  výške  0,02 %  za 
každý deň  omeškania.  
 

 
                Článok IV. 

Forma zmluvy  
 
1. Táto   zmluva   sa   uzatvára   na   dobu   12   mesiacov  od uzavretia zmluvy, s 

možnosťou predĺženia.  Zmluva    môže     byť     zrušená   obidvoma   stranami,   alebo  
nahradená  po obojstrannom odsúhlasení   zmluvou   inou,  pričom  o  tom musí byť 
druhá strana   písomne upovedomená. Výpovedná lehota tri mesiace. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými                                                                                                                                                       
stranami. 

2.   Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
 
 
 
V Košiciach, dňa                                                   V Košiciach , dňa :  
 
 

 
     
 



  

          dodávateľ                                                                   objednávateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


