ZMLUVA O SERVISE A KONTROLNEJ ČINNOSTI č. 01/2014
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Vykonávateľ:

M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o.
Bukurešťská 24, 040 13 Košice
zastúpený:

Ing. Milan Babjak
konateľ spoločnosti

Okresný súd Košice I, oddiel Sro
vložka 28818/V
IČO: 46 447 032
IČ DPH: SK 2023386409
Bankové spojenie:
(ďalej len „Vykonávateľ“)
a
Objednávateľ:

Krajská prokuratúra
Mojmírova 5, 041 62 Košice
zastúpený:

JUDr. Peter Koromház, krajský prokurátor

IČO: 00 166 464
IČ DPH: SK 2020762601
Bankové spojenie:
(ďalej len „Objednávateľ“)
(ďalej Vykonávateľ a Objednávateľ spolu len „Zmluvné strany“, každý samostatne len
„Zmluvná strana“)

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisných zásahov a ročných odborných
prehliadok a odborných skúšok nasledujúcich systémov:
-

Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
Kamerový systém (PTV)

v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN P CLC/TS 50 131-7 a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009
Z.z. v týchto objektoch objednávateľa:

Okresná prokuratúra Košice 1, Mojmírova 5, 041 62 Košice
Okresná prokuratúra Košice 2, Mojmírova 5, 041 62 Košice
Okresná prokuratúra Košice okolie, Mojmírova 5, 041 62 Košice
Okresná prokuratúra Trebišov, Jána Husa 1925/15, 075 01 Trebišov
Okresná prokuratúra Michalovce, Nám. Slobody 3, 071 01 Michalovce
Okresná prokuratúra Rožňava, Nám. 1. Mája 11, 048 01 Rožňava
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
a to za podmienok bližšie špecifikovaných touto zmluvou.
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záručný a mimozáručný servis zabezpečovacích
systémov uvedených v bode 1. v rozsahu:
a) odstránenie nedostatkov a závad, ktoré vykonávateľ zistí pri pravidelných kontrolách
funkcie a revíziách podľa tejto zmluvy,
b) odstránenie nahlásených technických porúch.

III. Lehoty a spôsob plnenia
1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný a mimozáručný servis, kontroly činnosti
a ročné odborné prehliadky a odborné skúšky systémov uvedených v predmete tejto
zmluvy.
2. Pre zabezpečenie trvalej funkčnosti uvedených systémov bude Vykonávateľ vykonávať
v predmetnom objekte pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle
vyhlášky č. 726/2002 Z. z. raz ročne a to v decembri. Zápis o vykonanej revízii uskutoční
Vykonávateľ v prevádzkovej knihe systému a Objednávateľ potvrdí jej vykonanie
Vykonávateľovi na osobitnom doklade.

3. Nahlásené a zistené technické poruchy sa Vykonávateľ zaväzuje na základe písomnej
dohody s Objednávateľom odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia alebo zistenia.
Objednávateľ bude poruchy nahlasovať telefonicky na čísla: 0907 924 573, 0905 321 138
alebo mailom na : milan.babjak@extel.sk
Lehota 24 hodín sa nevzťahuje na také poruchy, ktoré vznikli hrubým zásahom do
uvedených systémov ako napr. požiar, mechanické poškodenie a pod. K vykonanej
oprave vyhotoví Vykonávateľ servisný list.

IV. Povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ vytvorí Vykonávateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v čo
najkratšom čase zrealizovať predmet zmluvy.
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2. Objednávateľ po vzájomnej dohode s Vykonávateľom umožní tomuto vykonávať práce
podľa tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
3. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku
zabezpečovacej techniky v objekte pri odskúšaní funkčnosti systémov po výkone prác
podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia tretej osobe okrem strany
Vykonávateľa vykonať akýkoľvek zásah do zabudovaných systémov počas trvania tejto
zmluvy.
5. Objednávateľ zabezpečí Vykonávateľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých je
zabezpečovacia technika inštalovaná.
6. Objednávateľ je povinný uhradiť riadne vystavenú faktúru za realizáciu predmetu zmluvy
v danej dobe splatnosti, podľa čl. VII. tejto zmluvy.
7. Objednávateľ zabezpečí súčinnosť pri vykonávaní kontrol vlastným pracovníkom, ktorý
bude prítomný pri kontrolách.

V. Povinnosti Vykonávateľa
1. Po vykonaní úkonov uvedených v čl. III bod 2. , Vykonávateľ revíznej činnosti predvedie
Objednávateľovi prevádzkyschopnosť revidovaného zariadenia.
2. Vykonávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania pravidelnej skúšky činnosti a ročnej
odbornej prehliadky a skúšky systémov uvedených v predmete tejto zmluvy dohodnú
minimálne 3 dni vopred.
3. Vykonávateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov viesť písomne
v prevádzkovej knihe, prípadne vykonať zmenu v príslušnej projektovej dokumentácii.
4. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy riadne, v dohodnutom čase,
v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. Vykonávateľ zároveň vyhlasuje, že
osoba vykonávajúca v jeho mene predmet tejto zmluvy je osobou s osobitným
oprávnením na kontroly systémov uvedených v predmete zmluvy v zmysle Vyhlášky.
5. Vykonávateľ bude zabezpečovať náhradné diely pre výkon predmetu zmluvy v súlade
s požiadavkami Vyhlášky.
6. Vykonávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny a požiadavky Objednávateľa
súvisiace so vstupom do priestorov Objednávateľa.

VI. Cena
1. Cena za vykonávanie záručného a mimozáručného servisu, pravidelných odborných
skúšok a prehliadok systémov uvedených v predmete tejto zmluvy je dohodnutá podľa
cenníkov, ktoré tvoria Prílohu č.1 a Prílohu č.2 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou
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súčasťou.
2. V prípade zmeny cien predloží Vykonávateľ Objednávateľovi návrh nového cenníka na
odsúhlasenie. Zmena cien bude vykonaná písomným dodatkom k zmluve len po
odsúhlasení obidvoma Zmluvnými stranami.
3. Ku zmene dohodnutej ceny môže dôjsť:
a) v prípade zmeny štátom stanovených poplatkov (zmena právnych predpisov
upravujúcich výšku DPH, legislatívne a regulačné opatrenia štátu, zmena dovoznej
prirážky, zmena colných sadzieb)

VII. Fakturačné a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. VI. tejto zmluvy
platbou proti dokumentu. Dokumentom je faktúra Vykonávateľa. Faktúra musí mať
náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
2. Právo fakturovať vzniká Vykonávateľovi dňom písomného potvrdenia o vykonanej
činnosti prevzatej Objednávateľom po úplnom splnení jeho povinností vyplývajúcich mu
z tejto zmluvy.
3. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
4. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po
vecnej, či formálnej stránke správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Vykonávateľovi na
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Vykonávateľ oprávnený od
Objednávateľa požadovať a Objednávateľ sa v takomto prípade zaväzuje zaplatiť
Vykonávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na
jeho zaplatenie Objednávateľovi, a to prevodom na účet Vykonávateľa.

VIII. Povinnosť mlčanlivosti
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Vykonávateľ sa zaväzuje utajovať údaje:
a) o systémoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
c) týkajúce sa technickej stránky inštalovanej zabezpečovacej techniky (ďalej
len „Utajované údaje“).

2.

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Utajovaných údajoch, ibaže
by zo Zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku Zmluvy
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nezaniká ani po ukončení účinnosti Zmluvy.
3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že Utajované údaje bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby,
neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Utajovaným
údajom. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov Zmluvných strán, audítori
alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených
informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov.

4.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Utajovaných údajoch sa nevzťahuje na:

5.

-

informácie, ktoré už sú v deň podpisu Zmluvy verejne známe alebo ktoré je
možné už v deň podpisu Zmluvy získať z bežne dostupných informačných
prostriedkov;

-

informácie, ktoré sa stanú po podpise Zmluvy verejne známymi alebo ktoré
možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

-

prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na
základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť Utajované údaje. V takom prípade
je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o
vzniku jej povinnosti poskytnúť Utajované údaje s uvedením rozsahu tejto
povinnosti bez zbytočného odkladu.

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Utajovaných údajoch podľa
tohto článku Zmluvy sa nepokladá použitie potrebných Utajovaných údajov v
prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za
účelom uplatňovania práv podľa Zmluvy.

IX. Zodpovednosť za škodu
1. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy
a príslušných právnych predpisov a nahradia druhej Zmluvnej strane škodu, ktorá jej tým
vznikne.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je záručný servis a kontrolná činnosť,
ktorá je predmetom tejto zmluvy, vykonaná riadne podľa tejto zmluvy a príslušných
všeobecne záväzných predpisov. Odstúpenie je v takomto prípade účinné dňom doručenia
odstúpenia Vykonávateľovi.
3. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.
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X. Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká:
a) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou
b) odstúpením z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo zo zákonných dôvodov
c) písomnou dohodou oboch zmluvných strán
2. Objednávateľ môže túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia
dôvodu.
3. Vykonávateľ môže túto zmluvu vypovedať, iba ak Objednávateľ mešká s platením
splatných čiastok podľa tejto zmluvy viac ako 3 mesiace alebo ak Objednávateľ
neposkytuje pre plnenie tejto zmluvy súčinnosť viac ako 3 mesiace.
4. Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR..
2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou so súhlasom
obidvoch Zmluvných strán, a to potvrdením podpismi štatutárnych zástupcov oboch
zmluvných strán.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časť neplatné alebo
neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné
a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo
neúčinné ustanovenie alebo jeho časť novým ustanovením alebo jeho časti platným
a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia
neplatného alebo neúčinného.
5. V prípade, ak v rámci zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami dôjde k sporu, tento
sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia
sporu, dotknutá Zmluvná strana má právo vec riešiť súdnou cestou.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Obidve zmluvné strany obdržia po 2 rovnopisoch.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej Prílohy č. 1 - Cenník ročných odborných
prehliadok a odborných skúšok systémov EZS a PTV. Príloha č.2. - Cenník záručných a
mimozáručných servisných prác.
8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu
porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že vyjadruje ich
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slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a že nebola uzavretá ani v tiesni, ani
za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak
čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach,

za Objednávateľa :

za Vykonávateľa :

........................................................
Krajská prokuratúra
JUDr. Peter Koromház
krajský prokurátor

........................................................
M. B. ELEKTRO Slovakia s.r.o.
Ing. Milan Babjak
konateľ
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Príloha č. 1
k Zmluve o záručnom servise a kontrolnej činnosti č.01/2014

Cenník pravidelných ročných odborných prehliadok a odborných skúšok
systému EZS a PTV

EZS : Ročná odborná prehliadka a odborná skúška..........95,- €/ objekt

PTV : Ročná odborná prehliadka a odborná skúška..........55,- €/ objekt

Cena za dopravu je = 0,40 eur/km.
Ceny sú uvedené bez DPH.
DPH bude fakturovaná v zmysle platných predpisov.
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Príloha č. 2
k Zmluve o pozáručnom servise a kontrolnej činnosti č. 01/2014

Cenník záručných a mimozáručných servisných prác

Za každú opravu zrealizovanú na základe vyzvania užívateľa systému vystaví Vykonávateľ
Objednávateľovi faktúru. Faktúra bude obsahovať rozpis vykonaných prác, čas potrebný
k oprave, použitý materiál a dopravu.
Hodinová sadzba servisného technika je stanovená v hodnote = 20,-eur/hod.
Cena za dopravu je = 0,40 eur/km.
Ceny sú uvedené bez DPH.
DPH bude fakturovaná v zmysle platných predpisov.
Cena použitého materiálu bude uvedená v rozpise vykonaných prác a musí byť v súlade
s platným cenníkom.
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