Zmluva
o zabezpečovaní servisných služieb na záložných zdrojoch
UPS
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1, 811 06 Bratislava
P. O. BOX 128, 810 00 Bratislava 1
Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR
30 845 157
20 20 851 085
Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Zapísaný:

EZ PROFINAL SK spol. s r.o.
D. Štúra 1009/8, 926 01 Sereď
Róbert Pavlík, konateľ spoločnosti
36 675 601

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro Vložka
číslo: 18997/T
(ďalej len „dodávateľ“ alebo „poskytovateľ“)
(ďalej objednávateľ a dodávateľ resp. poskytovateľ spolu len
„zmluvné strany“)
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Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu právnej záväznosti tejto zmluvy riadne
vykonávať pravidelnú kontrolu, údržbu a servisné opravy na všetkých záložných zdrojoch UPS
nachádzajúcich sa v objektoch Grassalkovichovho paláca na Hodžovo nám. 1 a Karácsonyiho paláca
na Štefánikovej ul. 2, 811 06 Bratislava a bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 k tejto zmluve v
nasledujúcom rozsahu:
a)

vykonávanie pravidelnej ročnej profylaktickej prehliadky na týchto záložných zdrojoch UPS v
rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
b) vykonanie revízie na týchto záložných zdrojoch UPS a k nim priľahlým UPS rozvodom podľa
všeobecne záväznej vyhlášky a STN,
c) vykonanie mimozáručných opráv (servisných prác) v prípade poruchy na týchto záložných
zdrojoch UPS,
d) bezplatný výkon uznaných záručných opráv v prípade poruchy na týchto záložných zdrojoch
UPS.
2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas vykonané práce podľa tejto zmluvy zaplatí dodávateľovi
dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
Článok III.
MIESTO PLNENIA a DOBA PLNENIA

1.

Miestom plnenia sú budovy Grassalkovichovho paláca, Hodžovo nám. 1 a Karácsonyiho paláca,
Štefánikova 2, 811 06 Bratislava.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať:
a)
b)
c)

3.

činnosť podľa článku II. bod 1 písm. a) tejto zmluvy pravidelne jedenkrát za dvanásť mesiacov,
pričom predpokladaný termín výkonu danej činnosti bude máj – jún 2019 a máj – jún 2020,
činnosť podľa článku II. bod 1 písm. b) tejto zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy,
činnosť podľa článku II. bod 1 písm. c) a d) tejto zmluvy podľa potreby a požiadaviek
objednávateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje, že oprávnenej osobe objednávateľa oznámi presný termín a čas výkonu
činnosti podľa článku II. bod 1 písm. a) a písm. b) tejto zmluvy minimálne päť pracovných dní
vopred, a to na jej e-mailovú adresu a telefonicky.
Oprávnená osoba objednávateľa je: Tibor Debrecký, číslo telefónu: 02/59333378, Mail:
tibor.debrecky@prezident.gov.sk, Mobil: 0918 426 962 a Ing. Anton Lošonský, číslo telefónu:
02/59333140, Mail: anton.losonsky@prezident.gov.sk, Mobil: 0907 064 774
(ďalej len „oprávnená osoba“).

4.

Oprávnená osoba objednávateľa e-mailom na adresu dodávateľa:, potvrdí termín plnenia predmetu
zmluvy podľa bodu 3 tohto článku, alebo navrhne iný termín plnenia do troch pracovných dní od
prijatia návrhu termínu od dodávateľa. V prípade, že v uvedenom termíne neodpovie objednávateľ
na dodávateľom doručený návrh termínu plnenia predmetu zmluvy, považuje sa dodávateľom
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navrhnutý termín zo strany objednávateľa za akceptovaný.
5.

V prípade vzniku poruchy na záložných zdrojoch UPS, je dodávateľom poverený pracovník povinný
nastúpiť na jej odstránenie do 24 hodín po telefonickom alebo písomnom oznámení zo strany
oprávnenej osoby objednávateľa a následnom potvrdení dodávateľom. Telefonicky sa poruchy
nahlasujú na čísle servisnej služby:
Článok IV.
CENA

1.

Cena za vykonané činností podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to
nasledovne:
a)

cena za vykonanie činnosti podľa článku II. bod 1 písm. a) tejto zmluvy, a to vrátane použitého
spotrebného materiálu a dopravných nákladov za obdobie 1 x za 12 mesiacov
je vo výške:
1490,- € bez DPH
t.j. výsledná cena spolu za vykonanie činnosti podľa článku II. bod 1 písm. a) tejto zmluvy za
obdobie účinnosti tejto zmluvy (2 x za 24 mesiacov)
je vo výške:
2980- € bez DPH

b)

cena za vykonanie činnosti podľa článku II. bod 1 písm. b) tejto zmluvy, a to vrátane použitého
spotrebného materiálu a dopravných nákladov za obdobie 1 x za 24 mesiacov
je vo výške:
1300,- € bez DPH

c)

cena za hodinu práce dodávateľa pri vykonaní činnosti podľa článku II. bod 1. písm. c) tejto
zmluvy, a to vrátane dopravných nákladov
je vo výške:
 počas pracovnej doby od 8:00-17:00 hod.
 počas sobôt, nedieľ, sviatkov a mimopracovnej doby

21 ,- € bez DPH
31 ,- € bez DPH

t.j. cena za vykonanie činnosti podľa článku II. bod 1 písm. c) tejto zmluvy je stanovená súčinom
vyššie uvedenej hodinovej sadzby za hodinu práce dodávateľa a skutočným počtom
odpracovaných hodín, pričom skutočný počet odpracovaných hodín dodávateľom, je potrebné
písomne potvrdiť oprávnenou osobou objednávateľa na tlačive servisného listu o prevzatí
vykonaných prác podľa článku VI. tejto zmluvy.
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d) cena za objednané a dodané náhradné diely a spotrebný materiál pri vykonaní činnosti
podľa článku II. bod 1. písm. c) tejto zmluvy nie je zohľadnená v cene podľa bodu 1. písm. c)
tohto článku a bude fakturovaná samostatne na základe vopred oprávnenou osobou
objednávateľa odsúhlasenej špecifikácie a cenovej ponuky; cena za náhradné diely a spotrebný
materiál bude vychádzať z aktuálneho cenníka dodávateľa a bude porovnateľná s cenou
uvedenou v aktuálnych oficiálnych cenníkoch dodávateľov rovnakých služieb; špecifikácia
objednávateľom odsúhlasených a dodávateľom dodaných náhradných dielov a spotrebného
materiálu bude uvedená v servisnom liste o prevzatí vykonaných prác potvrdeným oprávnenou
osobou objednávateľa pri prevzatí vykonaných prác podľa článku VI. tejto zmluvy.
2.

Cena za vykonanie činnosti podľa článku II. bod 1 písm. d) tejto zmluvy – výkon uznaných záručných
opráv po dobu záruky je bezplatný, a to v prípade, že sa jedná o vadu spadajúcu do záručných
záväzkov.

3.

K cenám dohodnutým v zmysle bodu 1 tohto článku bude fakturovaná DPH v zodpovedajúcej výške
stanovenej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom platným v SR.

4.

V dohodnutých cenách podľa bodu 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa a prípadne
jeho subdodávateľov súvisiace s vykonaním činností podľa tejto zmluvy. Dodávateľ vyhlasuje, že
takto dohodnutá cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a primeraný zisk.

5.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že celková maximálna súhrnná výška ceny za výkon činností
dodávateľa podľa článku II. tejto zmluvy a bodu 1 tohto článku po celú dobu právnej záväznosti tejto
zmluvy nemôže presiahnuť objednávateľom stanovený finančný limit sumu vo výške 12.500,- € bez
DPH. Pričom objednávateľ nie je povinný uvedený finančný limit v plnej výške vyčerpať.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Dodávateľ je oprávnený najskôr deň po dni každého riadneho a včasného vykonania predmetu
zmluvy a jeho prevzatia objednávateľom v zmysle a za podmienok uvedených v tejto zmluve
vyhotoviť faktúru. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa u s t . § 74 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej
dodávateľom musí byť servisný list o prevzatí vykonaných prác potvrdený oprávnenou osobou
objednávateľa pri prevzatí vykonaných prác podľa článku VI. tejto zmluvy.

2.

Platbu vykoná objednávateľ za preukázateľne riadne a včas poskytnuté činnosti na základe r i adne
v y s t a v enej faktúry do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi na jeho
korešpondenčnú adresu. V prípade, že splatnosť pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, resp. v nej budú
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje a/alebo jej súčasťou nebude servisný list potvrdený
oprávnenou osobou objednávateľa pri prevzatí vykonaných prác podľa článku VI. tejto zmluvy,
objednávateľ má právo vrátiť faktúru dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade
začne nová 30 – dňová lehota splatnosti faktúry plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej
faktúry.
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4.

Úhrada faktúr bude realizovaná výhradne formou bezhotovostného platobného styku prevodným
príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na základe faktúr vystavených
dodávateľom. Pre účely tejto zmluvy sa za dátum úhrady faktúry zo strany objednávateľa považuje
dátum odpísania platenej sumy z účtu objednávateľa v jeho banke.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že na vykonanie činností v zmysle a za podmienok uvedených v tejto
zmluve objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadny preddavok ani zálohové platby.

6.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vylučujú postúpenie pohľadávky na tretiu osobu bez
predchádzajúcej vzájomnej písomnej dohody.
Článok VI.
ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY

1.

Po každom jednotlivom vykonaní predmetu zmluvy v zmysle článku II. bod 1. tejto zmluvy vykoná
servisný pracovník dodávateľa zápis o vykonaných prácach a prípadných zistených nedostatkoch do
prevádzkovej knihy UPS. Okrem toho vystaví servisný pracovník dodávateľa riadne vyplnený
servisný list, ktorý bude okrem popisu vykonaných prác obsahovať aj súpis náhradných dielov a
spotrebovaného materiálu a počet odpracovaných hodín (len v prípade činností uvedených v článku
II. bod 1. písm. c) tejto zmluvy). Úplnosť a pravdivosť zapísaných skutočností v servisnom liste
potvrdí svojim podpisom servisný pracovník dodávateľa a oprávnená osoba objednávateľa s
uvedením aktuálneho dátumu.
Článok VII.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.

Objednávateľ je povinný sprístupniť dodávateľovi miesto plnenia podľa tejto zmluvy, aby tento mohol
prikročiť k riadnemu vykonaniu činností podľa tejto zmluvy. Dodávateľ predloží menný zoznam
pracovníkov, oprávnených vstupovať do priestorov objednávateľa.

2.

Pracovníci dodávateľa dodržia predpisy PO a BP platné v objektoch objednávateľa, ako aj
prevádzkové podmienky objednávateľa.

3.

Pracovníci dodávateľa sú povinní znížiť dobu, po ktorú sú zariadenia UPS z dôvodu servisných,
opravárenských či iných prác vyradené z činnosti na minimum.

4.

Pracovníci dodávateľa sú povinní o každej servisnej alebo opravárenskej činnosti vykonať zápis do
prevádzkovej knihy UPS a vystaviť servisný list.

5.

Náhradné diely pre servis a opravy záložných zdrojov UPS je povinný zaisťovať výlučne dodávateľ.

6.

Dodávateľ je povinný vykonať predmet tejto zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v
požadovanej kvalite, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v SR, ktoré sa na vykonávané činnosti vzťahujú, technickými normami a v súlade so všeobecne
záväznými predpismi požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienickými
predpismi a podmienkam environmentálneho riadenia a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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7.

Dodávateľ je zároveň povinný:
a) vykonať predmet tejto zmluvy iba preukázateľne zaškolenými pracovníkmi,
b) vykonať predmet tejto zmluvy na kvalitnej a profesionálnej úrovni v zmysle a za podmienok
uvedených v tejto zmluve,
c) chrániť záujmy objednávateľa súvisiace s vykonávaním predmetu tejto zmluvy a oznámiť mu
všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov, resp. požiadaviek,
d) pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy dbať na záujmy a dobré meno objednávateľa a konať
v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré sú mu známe,
e) riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa a pokynmi objednávateľa, a dodržiavať všetky
pokyny objednávateľa k vykonávaniu predmetu tejto zmluvy a na požiadanie informovať
objednávateľa o priebehu vykonávania predmetu tejto zmluvy,
f) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná a hospodárna,
g) bezodkladne po zistení písomne upovedomiť objednávateľa o všetkých prekážkach vykonávania
predmetu tejto zmluvy a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok a ak ich nie je
možné odstrániť, navrhnúť zmenu predmetu tejto zmluvy,
h) oznámiť objednávateľovi potrebu náhrady opotrebovaných častí z perspektívy blízkej možnej
poruchy,
i) zabezpečiť dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov.

8.

Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví, živote osôb a za škodu na
majetku na strane objednávateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností dodávateľa
vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v
SR.
Článok VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1.

Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na vykonané činnosti v rozsahu 6 mesiacov a na dodané
náhradné diely a spotrebný materiál v rozsahu 12 mesiacov, s výnimkou dodaných náhradných
dielov a spotrebného materiálu, na ktorý výrobca poskytuje dlhšiu záruku podľa jednotlivých
záručných listov. V prípade, že výrobca poskytuje dlhšiu záruku na dodané náhradné diely a
spotrebný materiál ako 12 mesiacov, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi predĺženú
dobu záruky.

2.

Záruka podľa bodu 1 tohto článku sa nevzťahuje na vady, ktoré boli preukázateľne spôsobené
objednávateľom, treťou osobou alebo náhodnou udalosťou nie však dodávateľom, resp. jeho
subdodávateľom.

3.

Záruka začína plynúť pre každé čiastkové plnenie osobitne, a to dňom riadneho vykonania činnosti
a riadne potvrdeného servisného listu o prevzatí vykonaných prác oprávneným zástupcom
objednávateľa pri prevzatí poskytnutých prác podľa článku VI. tejto zmluvy.

4.

Objednávateľ je oprávnený písomne reklamovať dodávateľovi vady, ktoré zistil dodatočne po
podpise servisného listu, a to bez zbytočného odkladu. Dodávateľ je povinný sa písomne vyjadriť k
reklamácii a navrhnúť spôsob odstránenia vád, a to v lehote do 72 hodín odo dňa doručenia písomnej
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reklamácie.
5.

V prípade zistenia oprávnených vád je dodávateľ povinný ich bezodplatne odstrániť.

6.

Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne začať s odstraňovaním vád, avšak najneskôr do 5 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie objednávateľom, riadne v ňom pokračovať a odstrániť vady v čo najkratšej
dobre primeranej k druhu závady. Ak je vada odstrániteľná, dodávateľ vadu odstráni najneskôr do 7
dní odo dňa jej diagnostikovania.

7.

Dodávateľ prednostne vybaví všetky prípadné reklamácie za vady zo strany objednávateľa.

8.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, reklamačné konanie sa riadi ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Článok IX.
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

1.

V prípade, že dodávateľ nedodrží termín a č a s vykonávania činností podľa tejto zmluvy môže si
objednávateľ uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za vykonávané činnosti
za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, že dodávateľ oneskorene nastúpi na odstraňovanie
havárie podľa článku III. bod 5. tejto zmluvy môže si objednávateľ uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 10,- € za každú aj začatú hodinu po termíne nástupu, avšak max. sumu vo výške
200,- €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, pričom
zmluvná pokuta sa nezapočítava na úhradu škody, ktorá by objednávateľovi vznikla porušením
zmluvných povinností dodávateľa.

2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže si dodávateľ uplatniť voči
objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 1
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Článok X.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu podľa článku IV. bod 5 tejto
zmluvy, podľa tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2.

Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 dňová a začína plynúť prvým dňom po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
dodávateľovi,
d) odstúpením od zmluvy, pričom každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy
pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou (napr. vyúčtovanie
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vyššej ceny za vykonané činnosti ako je dohodnutá, nedodržanie záväzku dodávateľa vykonať
činnosti dohodnutým spôsobom, v dohodnutom množstve, kvalite, mieste, termíne a čase a pod.)
alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne
nemožným.
Článok XI.
MLČANLIVOSŤ
1.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za dôverné informácie sa považujú:
- všetky informácie, ktoré Objednávateľ o svojej činnosti a zámeroch pred podpisom tejto Zmluvy i
do budúcnosti poskytne Poskytovateľovi vo forme písomnej alebo ústnej resp.technickými
prostriedkami a výslovne ich označí ako „dôverné";
-

všetky informácie a akékoľvek údaje týkajúce sa činnosti Objednávateľa, jeho štruktúry,
hospodárskych výsledkoch, finančné, štatistické, daňové a účtovné informácie, informácie o jeho
majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jeho technickom a
programovom vybavení, o informačných technológiách a informačnom systéme Objednávateľa,
know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa
predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, dodávateľských
a odberateľských vzťahov Objednávateľa, ako aj osobné údaje, ktoré by mohol Poskytovateľ v
mene Objednávateľa spracovávať alebo má akúkoľvek možnosť prístupu k nim (ďalej len
„Dôverné informácie“).

2.

Dôvernými informáciami nie sú a/alebo prestávajú byť:
informácie, ktoré boli v dobe, kedy boli Poskytovateľovi poskytnuté, verejne známe,
informácie, ktoré sa stanú verejne známymi potom ako boli Poskytovateľovi poskytnuté, s
výnimkou prípadov, kedy sa tieto informácie, stanú verejne známymi v dôsledku porušenia
záväzku mlčanlivosti Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy,
informácie, ktoré boli Poskytovateľovi preukázateľne známe pred ich poskytnutím, za
predpokladu, že nemali charakter dôverných informácií,
informácie, ktoré je Poskytovateľ povinný oznamovať oprávneným osobám na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v SR a
informácie, ktoré boli preukázateľne vytvorené, vyvinuté či získané samostatne Poskytovateľom, od
tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti ohľadne nich.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak sa v súvislosti so spoluprácou s Objednávateľom, a to v procese
prípravy, realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy zamestnanci Poskytovateľa:
- dostanú do styku s Dôvernými informáciami bude Poskytovateľ a jeho zamestnanci o týchto
informáciách zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že obmedzí
šírenie Dôverných informácií výlučne na tých zamestnancov, ktorí sa musia priamo zúčastniť
na vzájomnej spolupráci s Objednávateľom, pričom Poskytovateľ zaviaže týchto zamestnancov
k nakladaniu s týmito informáciami ako s Dôvernými informáciami, a to aspoň v rozsahu
stanovenom v tomto článku tejto Zmluvy;
- dostanú do styku s osobnými údajmi zamestnancov Kancelárie, ktorá je prevádzkovateľom
osobných údajov v zmysle Nariadenia 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 (ďalej len „GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, budú zachovávať
mlčanlivosť o týchto osobných údajoch. Táto povinnosť mlčanlivosti pretrváva aj po skončení
zmluvného vzťahu s Objednávateľom. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie
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informácií o osobných údajoch na základe povinnosti uloženej v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov orgánmi, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené a slúžia
nevyhnutne na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní a ani vo vzťahu k Úradu
na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Pred poskytnutím takýchto informácií musí
Poskytovateľ informovať Objednávateľa o vyžiadaní informácie a o rozsahu informácií, ktoré boli
vyžiadané. Poskytovateľ zodpovedá za porušenie mlčanlivosti o osobných údajoch a to aj za
dodržanie mlčanlivosti svojimi zamestnancami a inými osobami, ktoré použil v procese realizácie
zmluvného vzťahu s Objednávateľom, ako aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.
4. Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie akejkoľvek tretej
osobe (vrátane zamestnancov Dodávateľa, ktorí sa nemusia priamo zúčastniť na vzájomnej spolupráci
s Objednávateľom a pridružených osôb (dcérskych, sesterských či matky) s výnimkou osôb podľa ods.
5 tohto článku tejto Zmluvy výhradne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa a
že tento súhlas je vždy viazaný na povinnosť Dodávateľa zaviazať túto tretiu osobu, aby nakladala
s Dôvernými informáciami ako s dôvernými aspoň v rozsahu stanovenom v tomto článku tejto
Zmluvy.
5.

Poskytovateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť,
publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely tejto Zmluvy, a to ani po ukončení
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia
alebo sprístupnenia:
svojím odborným poradcom (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov, alebo
audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou
alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody s
Poskytovateľom,
svojím subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení Zmluvy, a ak je to potrebné pre
účely plnenia povinností podľa Zmluvy, pričom subdodávateľ musí byť viazaný (na základe
zmluvného vzťahu medzi ním a Poskytovateľom) minimálne rovnakým rozsahom povinností vo
vzťahu k ochrane Dôverných informácií, ako sú viazané zmluvné strany podľa tohto článku tejto
Zmluvy,
oprávnenej osobe na základe povinnosti ustanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry,
alebo na ich základe, alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu verejnej moci v medziach
ich právomoci, pričom v tomto prípade Poskytovateľ bezodkladne doručí Objednávateľovi
písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto Dôverných informácií.

6.

Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že ak poruší povinnosti ochrany Dôverných informácií podľa
tohto článku tejto Zmluvy, môže si Objednávateľ uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 50.000,- Eur (slovom päťdesiat tisíc eur) za každé preukázané porušenie. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava
na úhradu škody, ktorá by Objednávateľovi vznikla porušením zmluvných povinností Poskytovateľa.

Článok XII.
DORUČOVANIE
1.

Zmluvné strany si navzájom oznamujú svoje adresy na doručovanie:
na strane dodávateľa :
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adresa na doručovanie:
EZ PROFINAL SK spol. s r.o., D. Štúra 1009/8, 926 01 Sereď
oprávnené osoby:
Róbert Pavlík, Mail:
na strane objednávateľa:
adresa na doručovanie:
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, P. O. BOX 128, 810 00 Bratislava 1
oprávnené osoby:
Tibor Debrecký, číslo telefónu:, Mail:
Mobil: 0918 426 962,
Ing.Anton Lošonský, číslo telefónu:, Mail: Mobil:

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznamy, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti
doručované v súvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej
zmluvnej strane, ak táto zmluva neurčuje inak,
a) v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, pričom
je potrebné preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) potvrdením o odoslaní e-mailu
a potvrdením o prečítaní správy, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje
správa automaticky vygenerovaná systémom alebo
b) v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného
doručovania, doručením písomnosti druhej zmluvnej strane s tým, že v prípade doručovania
prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene (v obálke s doručenkou) na
adresu určenú záhlaví tejto zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
príslušná zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo
tretí deň odo dňa uloženia zásielky doručovanej poštou na pošte, alebo v ktorý je na zásielke,
doručovanej poštou príslušnej zmluvnej strane, preukázateľné zamestnancom pošty
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka
podobného významu.
2.

V prípade zmeny názvu, sídla, korešpondenčnej adresy, e-mailových adries, štatutárnych orgánov,
oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, zmluvná strana, ktorej sa niektorá z týchto
zmien týka, písomne oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa ustanovení §
5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a §47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto zmluva sa zverejňuje v centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu oprávnenými
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zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto
zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3.

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej vyplývajúce,
vznikajúce a súvisiace, len slovenským právnym poriadkom a to najmä Obchodným zákonníkom a
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

4.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po dve vyhotovenia.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle
je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený
v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
príloha č.1- Zoznam UPS zariadení v Grassalkovichovom paláci a Karácsonyiho paláci
príloha č.2- Rozsah pravidelnej ročnej profylaktickej prehliadky na zariadeniach UPS.

V Seredi ………..………………….

Dodávateľ:

....................................................................................................................
EZ PROFINAL SK spol. s r. o.
Róbert Pavlík, konateľ spoločnosti

V Bratislave ……………………….

Objednávateľ: .............................................................................................................
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR
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Príloha č. 1
k Zmluve o zabezpečovaní servisných služieb na záložných zdrojov UPS
Zoznam záložných zdrojov UPS, ktoré sa nachádzajú v Grassalkovičovom paláci Kanceláriie
prezidenta Slovenskej republiky.
DELTA UPS model: GES113R202035 Part NO: GA11000RL + 1 kus BATTERY PACK,
DELTA model: GES702J220200-JI + 20 kusov 12V/65Ah akumulátory,
GE Digital Energy UPS LP10-11 + 1 kus BATTERY PACK,
DELTA UPS model: GES113R202035 Part NO GA11000RL + 2 kusy Battery Pack,
Núdzové osvetlenie 60V DC

5 kusov akumulátory_suterén 12V, 65Ah, DC Prúdový zdroj

STROMVERSORORGUNG,
DELTA UPS model: DELTA RT 10000VA + 2 kusy BATERY PACK.
Zoznam záložných zdrojov UPS, ktoré sa nachádzajú v Karácsonyiho paláci Kanceláriie prezidenta
Slovenskej republiky.
Záložný zdroj UPS Sentra APC Smart-UPS C 1500VA RM 2U RM 230V

3 ks
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Príloha č. 2
k Zmluve o zabezpečovaní servisných služieb na záložných zdrojov UPS
Rozsah pravidelnej ročnej profylaktickej prehliadky na zariadeniach UPS
Zdroj nepretržitého napájania UPS je prevádzkovaný v klimatizovaných priestoroch a slúži na napájanie
vybraných obvodov bez výpadku do nábehu MG. Pokiaľ sú dodržané prevádzkové podmienky v miestnosti
UPS a prevádzaná pravidelná kontrola stavu UPS budú pravidelne vždy v 12 mesačných intervaloch
vykonávané činnosti popísané nižšie.
Vykonávanie servisných prác pozostáva z prác špecifikovaných nasledovne:
- odstavenie UPS,
- prevedenie záťaže na elektrickú sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave
mechanickým obtokom,
- rozobratie UPS,
- vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov,
- vyčistenie UPS,
- kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity,
- kontrola riadiacich a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacich
doskách za účelom identifikácie chybových signálov,
- kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, komparátora, striedača a static switcha,
- kontrola výstupných veličín podľa návodu výrobcu,
- kontrola činnosti ochrán UPS,
- kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie, atď.),
- uvedenie UPS do prevádzky,
- prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť,
- simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia);
ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, oprávnená osoba objednávateľa uvedie túto
skutočnosť do záznamu,
- kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča,
- odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom
možnom termíne vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS,
pričom zápis obsahuje výsledky kontroly a meraní predovšetkým podľa uvedených bodov, ako aj
zistené závady a spôsob ich odstránenia,
- preskúšanie a doregulovanie zariadení,
- spracovanie protokolu o vykonaní prehliadky,
- dodanie drobného spotrebného materiálu.
V Seredi ……………………….
Dodávateľ:

....................................................................................................................
EZ PROFINAL SK spol. s r.o.
Róbert Pavlík, konateľ spoločnosti

V Bratislave ……………………….
Objednávateľ: .............................................................................................................
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR
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