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zMLUVA o KoNTRoLNEJ A sERVIsNEJ člruruosrl

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2zákona č. 51 3/l 991 Zb. obchodného zákonníka, v znení
neskorších predpisov, číslo: o'l 7 l2O23lZoS

(d'aleilen ,,Zmlwa")

l. ZMLUVNÉ srnnruv

1. oBJEDNÁvnreu: Centrum sociálnych služieb HARMÓNlA
sídlo: Republiky 1o45l22,otoot Žilina
konaiúci: Mgr. Hatarína Veselovská
bank. spoienie: Štátna pokladnica

lBAN. SK83 8l8ooooooo7ooo48 5580
lČo: c,c,647748
tČ opH:
označenieregistra: registerposkytovatel'ovsociálnychslužieb
číslo zápisu:
(d'alei len,,Ob]ednávatel")

2. DoDÁVATEI]: ANTES GM, spol. s r.o.
sídlo: Jilemnického 25,9'l1 01 Trenčín
konaiúci. lng. Tomáš Marek, PhD., konatel'
bank. spoienie: BlC:TATRSKBX

lBAN. SK28 1 1 oo oooo oo29 4370 4299
lČo: 362947a1
lČ opl: s{2o2o174o61
označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č.101 56/R
(d'alei len,,Dodávatel")

7 .3 Obiednávateť poveri l:
Vo veciach technických: Mgr. Katarína Veselovská
e-mail: ddzarep.veselovska@vuczilina.sk tel. O9O5 585 406

7.4 Dodávatel poveril:
Vo veciach technických: DuŠan Rosa, e-mail: dusan.rosa@antesgm.sk, tel.:o9o8 a79 598

Vyššie poverenízástupcovia zmluvných strán uvedenív ods. 1.3 a 1 .4 sú zmocnení k podpisu:
- požiadavky na vykonanie zásahu podl'a ustanovení teito zmluvy,
- závázných oznámení v rámci plnenia závázkov vyplývaiúcich z tejto zmluvy,
- potvrdenia o priiatých plneniach dohodnutých touto zmluvou,
- montážnych listov o vykonanom servisnom zásahu,
- zisťovacích protokolov, preukazuiúcich vecnú a ob|emovú správnosť,
- rozsahu nákladov na pozáručné opravy.

ob]ekt: Centrum sociálnych služieb HARMÓNlA

Kontaktné údaje nutné pre plnenie predmetu zmluvy:

Za Objednávatel'a: mobilné číslo: O9O5 585 406
e-mail adresa: ddzarep.veselovska@vuczilina.sk
e-faktúry: ddzarep.veselovska@vuczilina.sk

Za Dodávatel'a: sídlofirmy: O3265a2523,
mobil HoTLlNE: O9O5 38o 77O,
e-mail: seruis@antesgm.sk
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ll. PREDMETZMLUVY

2.1 predmetom teito Zmluv y ie záuázok Dodávatel'a odplatne vykonať Pre Obiednávatel'a:

2.1.1 Hontrolnú činnosť, t.i. technické kontroly, odborné prehliadky treuízietna slaboPrúdových

systémoch v súlade s prílohou č, 1 teito zmluvy - Predmet zmluvy a PodmienkY kontrol,

2.1.2 Rozsah činností ie špecifikovaný v Prílohe č. 2 teito zmluvy - Rozsah a obiem predmetu

plnenia. V prípade zmenv slaboprúdových systémov, ich doplnenia, rozdelenia a pod, sa

zmení a1 rozsih predmetu zmluvy o vykonané zmenv - o počty doplnených komponentov

ako ai s tým súvisiaci rozsah prác. Zmiuvné strany sa dohodli, Že zmena Predmetu zmluvY

sa vykoná formou dodatku k zmluve bezprostredne po vykonaní zmien slaboPrúdových

a skúšobného protokolu alebo servisného listu o vykonane|

odborných prehliadkach a kontrolách) svstémov a ich zariadení

z toho ieoen (1) vÝtlačok pre Dodávatel,a a ieden (,l) vÝtlačok pre

knihy ihned' po vykonaní kontrolnei činnosti alebo
osoby, ktorá zápis vykonala a pripo|ením pečiatky

lll. LEHoTY PLNEN|A

Dodávatel, vykoná predmet zmluvy podl,a harmonogramu pravidelných prehliadok

vyplýva|úcich z príslušných právnych predpisov v rozsahu uvedenom v Prílohe č, 2 teito

zmluvy, pričom konkrétne termíny 
'budú 

upresnené s obiednávatelbm a dohodnuté

min.2 dni pred ich vykonaním.
zmluva nadobúda píatnosť a účinnosť dňom podpis9r ob,oma zmluvnými stranami, v prípade

odlišností dátumov podpisu, platí, že platnosť a účinnosť nastáva dňom neskoršieho dátumu

podpisu príslušnei zmluvnei strany.
2mluva 5a uzatvára na dobu určitú: od 01 .o2.2o23 do 31 .12_2023

M. PRÁVA A POV|NNOST| ZMLUVNÝCH STRAN

Dodávatel, sa zavázuie vykonávať predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou a v zmYsle

platnÝch všeobecne závázných právnych predpisov, vrátane technických noriem (STN, EN)

v stanovených časových intervaloch 
'automaticky 

bez vyzvania Obiednávatel'a, osobami

kvalifikovanými pre plnenie predmetu zmluvy,
Dodávatel,a obiednávatel'sú oprávnení zmeniť zástupcov zmluvných strán UVedených v Čl, l,

ods. 1.3 a 1.4 jednostranným písomným oznámením doručeným druhe| zmluvnei strane

po predchádzaiúcom pr"rokou.ní teito zmenv bez nutnosti túto zmenu riešiť dodatkom

k zmluve,
obiednávatel'poskvtne/vytvorí pracovné podmienky, aby bolo možné čo v naikratšom čase

realizouať prádmet zmluvy Dodávatel'om, napr. zabezpečiť prístup k technologickým

zariadeniam ,k rozuádzačom, do priestorov obiektu obiednávatel,a.

obiednávatel,zabezpečí účasť svoiho povereného pracovnÍka/zodpovednei osobY Pri Plnení
predmetu zmluvy.
pracovníci Dodávatel,a budú vždy informovať povereného pracovníka Objednávatel'a

pred začiatkom ake|kolVek činnostiikontrolnei/servisnei) podl'a zmluvy o PohYbe Po Obiekte

. to iO. v nevyhnutne potrebnom rozsahu k výkonu predmetu teito zmluvy,

V. oDPLATA A PI_AToBNÉ PoDMlEN}ry

odplata za poskytované služby je stanovená v zmysle zákona č. 1 8/1 996 z. z. o cenách v znení

náskorších predpisov. Cena služieb ie uvedená v prílohe č. 3 teito zmluvy.

systémov.
2.1.3 Spracovanie meracieho

kontrolne| činnosti (t.i.
v dvoch (2) rovnopisoch,
Objednávatel'a.

2.1.4 Vykonanie zápisu do prevádzkovei
opravv - sčitatel'ným označením
s podpisom za Dodávatel'a.

3.2

3.3

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
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5.4

5.2 odplata ie splatná na základe faktúry, Podkladom na vvstavenie faktúry |e vŽdy potvrdenie
prevzatia vykonaných činností obiednávatelbm, t.i. podpísaný merací a skúšobný protokol
alebo servisný list. Faktůrv sa považuiú za doručené poštovým alebo elektronickým
doručením na adresu ob|ednávatel'a. Na elektronické doručovanie Objednávatel' udel'uie
Dodávatel'ovi výslovný súhlas s elektronickým doručovaním faktúr na e-mailovú adresu
uvedenú v čl. l Zmluvy a tým vyhlasu|e, že elektronicky doručenú faktúru povaŽu je

za faktúru v zmysle zákona č. 222l2oo4 Z. z. o dani z pridanei hodnoty v znenÍ neskorŠÍch
predpisov.
Faktúra sa považuie za zaplatenú momentom pripísania fakturovanej čiastky vprospech
účtu Dodávatel'a na ne| uvedenom.
pre prípad omeškania ob|ednávatel'a so zaplatením faktúry dlhším ako 7 dní po lehote
splatnosti, sa zmluvné stranV dohodli, že Dodávatel'má právo požadovať úroky z omeŠkania
vo výške 0,05o/o za každý deň omeškania.
V prípade omeškania platieb dlhšieho ako 15 dní ie Dodávatel' oprávnený iednostranne
prerušiťvýkon predmetu zmluvy podl'a čl. ll teito Zmluvy aždo úplného zaplatenia vŠetkých
faktúr obiednávatel'om alebo odstúpiť od Zmluvy na základe čl. Vlll, ods. 8.1.'l Zmluvy.
Zmluvné stranV 5a dohodli, že v prípade ak Dodávatel' poruší akúkolVek povinnosť
vyplýva|úcu mu zo zmluvy, okrem čl, V, ods. 5.5 Zmluvy, má Obiednávatel' právo
na zaplatenie zmluvnei pokuty vo výške 0,5o/o z ročnei ceny služby dohodnutei v Prílohe Č.3

teito zmluvy a to zakaždé porušenie. Zaplatením zmluvnei pokuty Dodávatel'om:
a) nie ie dotknutý závázok Dodávatel'a splniť povinnosť, ktorei splnenie bolo zabezpeČené

zmluvnou pokutou,
b) nie ie dotknuté oprávnenie Objednávatel'a na odstúpenie od zmluvy,
c) sa zmluvné stranv dohodli, že Obiednávatel'ie oprávnený domáhať sa náhrady Škody

5.3

presahuiúcei zmluvnú pokutu,
Zmluvné strany zhodne prehlasuiú, že doiednanú výšku zmluvných pokút povaŽuiú
s prihliadnutím na hodnotu a význam nimi zabezpečovaných povinností za primeranú
a s takto určenou výškou bezvýhradne súhlasia. Zmluvné pokuty sú splatné v lehotách
a spósobom uvedeným v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnei pokuty adresovanei
zmluvnej strane porušuiúcei povinnosť chránenú zmluvnou pokutou.

5.7 Zmluvné stranv sa dohodli, že výška odplaty sa bude automaticky prispÓsobovať vývoju
inflácie, a to tak, že Dodávatel'ie oprávnený upraviť výšku odplaty za predmet zmluvy raz
ročne k termínu výročia podpisu zmluvy o ročnú mieru inflácie na základe Údaiov
Štatistického úradu SR za predchádzaiúci kalendárny rok.

Vt. ZÁRUČNÁ ooen

6.1 predmetom tejto zmluvy nie ie záruka na samotné servisované systémy. Ak dóide
k technickei poruche na zariadení, resp, prvkoch zariadenia, na ktoré sa vzťahuie záruČná
lehota, zhotovitel'vykoná opravu v zmysle Zmluvy o realizácii.

6.2 Dodávatel' poskytuie obiednávatel'ovi na vykonané dohodnuté opravy záruku vtrvaní
6 mesiacov na vykonanú prácu a 12 mesiacov na dodaný materiál. Zmluvné stranv sa
dohodli, že doba od uplatnenia reklamovanej vady/nahlásenia poruchy aŽ do prevzatia
odstránenej reklamovane| vady, resp. nahlásenei poruchy sa do záručnei doby nezapoČÍtava
a o túto dobu sa záručná doba predlžuie.

6.3 V prípade ak reklamovanú vadu, resp, nahlásenú poruchu nie ie možné do 24 hodín od iei
nahlásenia odstrániť, oznámi Dodávatel' oprávnenému zástupcovi Obiednávatel'a, spÓsob
a termín odstránenia reklamovaneivady, resp. nahlásenei poruchy.

6.3.1 V prípade, ak Dodávatel'nedodrží dohodnutý termín a spósob odstránenia reklamovanei
vady, resp, nahlásenej poruchy do 24 hodín od nahlásenia alebo do času písomne
oznámeného, |e obiednávatel' oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovanei vady,
resp, nahlásenei poruchy sám alebo treťou osobou, a to na náklady Dodávatel'a
a bez straty záruky.

6.3.2 po odstránení reklamovanei vady, resp. nahlásenei poruchy, Dodávatel' predvedie
poverenému pracovníkovi Obiednávatel'a funkčnosť opravovaného zariadenia/systému
a prevzatie odstránenei reklamovanei vady, resp. nahlásenei poruchy potvrdia zmluvné
strany svoiím podpisom v prevádzkove| knihe a na servisnom liste,

5.5

5.6
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7.1

Vll. MLčANLlvosŤ, oóvenruÉ trupoRnnÁcte
A zAoBcHÁoznrule s NlMl

Zmluvné stranV sa zavázuiú zachovávať mlčanlivosť o dóverných informáciách (s výnimkou
informácií technickei povahy), ktoré sa iedna zmluvná strana dozvie o druhei zmluvnei
stTane, naimě počas trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou a v súvislosti
s rokovaniami medzi zmluvnými stranami.
Za dóverné informácie sa v zmysle teito zmluvy považuiú všetky skutočnosti a informácie
tvoriace obchodné taiomstvo v zmysle 517 a 5271 Obchodného zákonníka a d'ale| tiež všetky
skutočnosti povahy obchodnei, právnej, prevádzkovej, technicke|, dokumentárnei,
informatívne| a inei akokolVek súvisiacej s iednou zo zmluvných strán, ktoré sa dostanú
do dispozície druhei zmluvnei stranV alebo ak táto druhá zmluvná strana získa vedomosť
o ich obsahu, a to a| pred podpisom teito zmluvv, a to v ústnei, písomnei, elektronickei alebo
akeikolVek inei podobe (d'alei len ,,D6verné informácie"). Bez dotknutia vyššie uvedených
ustanovení, Dóvernými informáciami sú ai akékolVek informácie vere|ne neprístupné,
technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré niektorá zmluvná strana označí ako
dóverné, alebo s ktorými sa má nakladať, vzhl'adom na okolnosti známe druhe| zmluvnei
strane pri poskytnutí informácií ako s dóvernými alebo akékolVek informácie, z povahy
ktorých ie pochopitel'né pre akúkolVek osobu, že sú dóverné. Dóverné informácie sú
ai akékolVek technické, obchodné informácie, dáta, počítačové programv, softvér, alebo
dokumentácia v akejkolVek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ako
ai informácie priiaté od ineiosoby ako |e zmluvná strana, pokial'ie táto osoba zaviazaná nimi
nakladať ako s dóvernými. Za dóverné informácie sa považuiú ai informácie o pomeroch
iednei alebo druheizo zmluvných strán, |ei produktoch, procesoch a výkonoch,
Zmluvné stranV sa zavázuiú neposkytnúť Dóverné informácie bez predchádza|úceho
písomného súhlasu druhei zmluvnei stranV tretej osobe, ani nepoužiť ich v rozpore s ich
účelom zmluvy pre svoie potreby, Predchádzaiúci písomný súhlas druhei zmluvnei stranV sa
doručule podl'a čl. lX Zmluvy. Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť Dóverné informácie:
a) súdnemu, rozhodcovskému alebo inému príslušnému rozhodovaciemu orgánu,

v súvislosti s akýmkolVek súdnym alebo rozhodcovským konaním vzniknutým
a vedeným v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzizmluvnými stranami, alebo

b) v súlade s právnymi predpismi, podl'a ktorých ie zmluvná strana povinná
alebo požadovaná konať, alebo

c) vládnei, bankovei, daňovej alebo inei kontrolnei autorite, ktorá ie oprávnená
a kompetentná ich vyžadovať, a to v súlade s právnymi predpismi. To všetko
za podmienky,že zmluvná strana ako priiímatel'včas a vopred oznámitakúto povinnosť
poskytnúť Dóverné informácie druhej zmluvnei strane a bude spolupracovať
so zmluvnou stranou na zabezpečení potrebného príkazu, rozhodnutia alebo iného
obdobného aktu na ochranu Dóverných informácií,

Zmluvné stranV sa d'alei zavázuiú, že budú Dóverné informácie o druhej zmluvnei strane
chrániť aspoň v takom rozsahu ako Dóverné informácie vlastné a zavázuiú sa v rovnakom
rozsahu zaviazat mlčanlivosťou subdodávatel'ov, svoie organizačné zložky, riadiacich
zamestnancov alebo zamestnancov, ktorí sa dostanú s Dóvernými informáciami do styku,
pričom za porušenie povinnosti týchto osób každá zo zmluvných strán zodpovedá v plnom
rozsahu. Povinnosť mlčanlivostitrvá bez ohl'adu na ukončenie účinnosti alebo platnostitejto
zmluvy a prechádza a j na právnych nástupcov zmluvných strán.
V prípade preukázatel'ného porušenia povinností podl'a tohto článku ie tá zmluvná strana,
ktorá povinnosť porušila povinná nahradiť škodu druhej zmluvne| strane, ktorei škoda
vznikla,

7.2

7.3

7.5.

7,4

Vlll. zÁNlK ZMLUVY

8.1 Zmluvné stranV sa dohodli na nasleduiúcich spósoboch zániku/ukončenia zmluvy, t.i. zmluva
móže zaniknúť:

8.'l,1 odstúoením:
ObIednávatel' je oprávnený od Zmluvy odstúpiť:

4l6



a) z dóvodov ustanovených v zákone,
b) z dóvodu, ak Dodávatel'neplní svoie záuázky podl'a zmluvy riadne a včas, čo sa povaŽuie

za podstatné porušenie zmluvy.
Dodávatel' Ie oprávnený od Zmluvy odstúpiť,
c) z dóvodov ustanovených v zákone,
d) z dóvodu, ak ob|ednávatel' neplní svoie závázky, týkaiúce sa najmá platobných

podmienok a rozsahu predmetu zmluvy, podl'a zmluvy riadne a včas, čo sa považule za
podstatné porušenie zm l uvy,

a to ku dňu kedy bolo zmluvnei strane doručené písomné odstúpenie druhei zmluvnei
stranV.

a.1.2 vÝpoved'ou ktoreikolVek zo zmluvných strán a to ai bez uvedenia dÓvodu,
so šesťmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasleduiúceho po doručení výpovede^

B.1 .3 dohodou oboch zmluvných strán - a to ku dňu určenému v teito dohode.
B.2 Zmluvné stranv sa dohodli, že zánikom zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou

nezanikaiú a trvaiú nad'alei:
a) povinnosťmlčanlivosti,
b) nárok na zaplatenie odplaty za vykonané činnosti,
c) záruka a trvanie záručnei doby a povinnosti Dodávatel'a vyplývaiúce zo záruky.
Zánik zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutei porušením povinnosti
vyplývaiúcei zo zmluvy, vol'by Obchodného zákonníka a d'alších ustanovení zmluvy, ktoré
podl'a preiavenei vóle zmluvných strán alebo vzhl'adom na ich povahu maiú trvať
ai po ukončení zmluvy,

9.1

lX. KoMUNlKÁcn ZMLUVNÝCH STRÁN A DoRUčoVANlE

Zmluvné stranV sa dohodli, že ich vzáiomná komrlnitacia a doručovanie móže prebiehať
prostredníctvom písomností zasielaných poštou alebo elektronickou poštou (e-mail)
s výnimkou prejavu vóle smeruiúceho k ukončeniu zmluvy, ktorý sa vždy zasiela poštou.
Písomnosť/oznámenie sa považuie za riadne doručené:
a) pri zasielaní písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia

prístroiom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela - potvrdenie
o prečítaní,

b) pri zasielaní poštou na siedmy deň odo dňa odoslania formou doporučenei zásielky
s doručenkou. Oba spósoby sú považovanéza rovnocenné.

Zmluvné stranV sa dohodli, že na ich vzáiomnú komunikáciu prostredníctvom:
a) pošty, sa použiiú adresy uvedené v záhlaví zmluvy;
b) elektronickei pošty (e-mailu) sa použijú elektronické adresy uvedené v čl. l teito zmluvy:

AkúkolVek zmenu týchto e-mailových adries sú si povinné zmluvné stranV bezodkladne
oznámiť,

9.2

x. zÁvEREčruÉ usrnNovENlA

1o.1 AkékolVek zmenv a doplnky teito zmluvy ie možné uskutočňovať iba na základe vzáiomne
dohodnutých písomných a vzostupne číslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými
stranami s výnimkou zmien úda|ov v zmysle čl. lV, bod 4.2 a č1.|X, bod 9.2Zmluvy.

10.2 Zmluva ie vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom (1) vvhotovení.

10.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmluva ako a1 závázkové vzťahy založené touto
zmluvou (včítane vzniku, zániku a obsahu zodpovednostných ako ai mimo
zodpovednostných závázkov) sa spravuie Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne
záváznými právnymi predpismi, v poradí ako je uvedené, a to ai v prípade, že niektorá
zo zmluvných strán nie je podnikatel'om a/alebo sa uzavretie a plnenie teito zmluvy netýka
iei podnikatel'skej činnosti, V prípade odlišnosti medzi ustanoveniami teito zmluvy
a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záuázných právnych predpisov, maiú prednosť
ustanovenia zmluvy.
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1C..4 Zmluvné strany sa dohodli, že:
a) Dodávatel' bez predchádzajúceho písomného súhlasu ObIednávatel'a (ktorÝ musí bYť

výslovný a daný výlučne Dodávatel'ovi), nemóže realizovať akékolVek postúpenie PráV
(včítane pohl'adávok a zabezpečenia), ktoré mu vzniknú voči Obiednávatel'ovi na základe
zmluvy, resp. v súvislosti s ňou na tretie osoby, ak sa zmluvné stranY nedohOdli inak;

b) Dodávatel' bez predchádzaiúceho písomného súhlasu Obiednávatel'a (ktorý musÍ bYť

výslovný a daný výlučne Dodávatel'ovi), nemóže použiť svoie práva (vČÍtane pohl'adávok)

na |ednostr"nnb započítanie voči právam (vrátane pohl'adávok), ktoré mu vzniknÚ lvznikli
voči ob|ednávate|,ovi, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

1o.5 AkékolVek sporv alebo nezhody vyplývaiúce zo zmluvy alebo v spoiení s ňou, alebo
porušenie, zánik alebo neplatnosť zmluvy (d'alei len "Spor") sa riešia a s koneČnou Platnosťou
sa onich rozhodne tak, ako to určuie tento bod 10.5. Zmluvné strany sa vdobrei viere
pokúsia vyriešiť akýkolVek Spor rokovaním bez toho, aby sa uchýlili k súdnemu konaniu,

V prípade Sporu ie každá zmluvná strana povinná doručiť druhei strane písomné oznámenie
(d,alei len ,,oznámenie o spore"), v ktorom navrhne, aby sa zmluvné stranv pokúsili vYrieŠiť

Spor rokovaním. Ak sa Spor do tridsiatich (3O) dní od doruČenia Oznámenia o sPore

protistrane nevyrieši, zmluvné stranV sa dohodli, že všetky sporv, ktoré medzi nimi vzniknú

) právnych vzťahov vzniknutých na základe zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane

,porou o platnosť, výklad a zánik zmluvy, predložia na rozhodnutie PrísluŠnému súdu

5lovenskei republiky.
10.6 pokial,by niektoré ustanovenia zmluvy boli neplatnými od poČiatku, alebo by sa PoČas

trvania zmluvy neplatnými stali, nemá to za následok neplatnosť celei zmluvY. Vtakomto
prípade sa namiesto neplatných ustanovení použiiú ustanovenia prísluŠných PrávnYch
predpisov, ktoré sú im obsahom alebo účelom naibližšie.

1o.7 osoby podpisuiúce zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasuiú, že si zmluvu riadne PreČÍtali, v

plnom rozsahu porozumeli iei obsahu, ktorý ie pre ne dostatočne zrozumitel'ný a urČitý, Že

táto vyiadruie ich slobodnú a vážnu vól'u prostú akýchkolVek omylov a Že táto nebola

uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorÚkolVek

zmluvnú stranu, na znak čoho iu týmto vlastnoručne podpisuiú,

V ťrlrnr ana..../{.(.!.M_?_fu vTrenčíne ,dňa./-l:,!:.7laÍ

Za Obiednávatel'a. Cerrtrum sociálnych služieb
HABMÓNlA

Republiky 1045122, no 01 Žilina
-1./

Za Dodávatel'a:

/-ž,aúu
ffi; -;ári"'. v"r"r"r;k; Marek, PhD

spol. s
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PRíLoHA č.1
k Zmluve O17/2O23lZoS

PREDMET ZMLU\^/ A PoDMl EN l{/ KoNTRoL

1. Predmetom tejto zmluvv ie závázok Zhotovitel'a vykonávať pravidelné kontroly, odborné
prehliadky lrevíziel a servisnú činnosť na slaboprúdových systémoch elektrickei
poŽiarnei signalizácie (d'alei len ,,EPS") a hlasovei signalizácie požiaru (d'alei len ,,HSp")
zabudovaných v priestoroch

Obiektu Obiednávateh : Centrum sociálnych služleb HARMÓNtA

(d'ale j len ,,Oblekty Obiednávatelb"), v nasledovnom rozsahu:
- štvrtročná konťrola EPS a HSP,
- ročná kontrola (revízia)EPj a H1P,
- servis a opravy EPS a HSP vrátane záručného a pozáručného servisu EpS a HSp a ich

opráv.

1. V zmysle zákona Č.314l2OO1 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky
MV SR Č.72612002Z,Z predmetteitozmlurrrybudeuykonávanývnasledovnom rozsahu:

1.1. ŠfurťroČná prehliadka zariadenia a stavu systému EPS, ktorá bude vrykonávaná
iedenkrátza tri mesiace (šwrtrok) a obsahom ktore! ie:

- kontrola náhradného napáiacieho zdroia ,

- kontrola Čistoty hlásičov a ich neporušenosti, vrátane výmeny poškodených
h lásičov, odstránenie nečistoty,

- kontrola funkčnosti hlásičov, kontrola signálneho svietidla,
- funkčná skúška výstupov a zariadení ktoré EPS ovláda,
- kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní

a manipulácii s hlásičmi,
- kontrola funkČnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazuiúce iednotlivé stavy

a doplňuiúcich zariadení,
- kontrola zaznamenávania údaiov v prevádzkovei knihe.

1.2. ročná kontrola (revízia) systému EPs - odborná kontrola a prehliadka, ktorá bude
vykonávaná raz ročne, a lGoreiobsahom ie:

- kontrola funkČnosti náhradného zdroja, vrátane skúšobnei prevádzky na náhradný
napáiací zdroi,

- kontrola funkČnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazuiúce iednotlivé stavy
a doplňuiúcich zariadení, .:,

- kontrola povrchu a vnútorného priestoru ústredne, utesnenie, kontrola spoiov,
- kontrola napátia dodávaného napáiacímizariadeniami, záložných akumulátorov,

prepoienia zariadení,
- kontrola funkČnosti parametrov hlásičov, kontrola pátice hlásičov, vizuálna
a mechanická kontrola hlásiča,

- vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

1.3. Štvrt roČná odborná kontrola a prehliadka zariadenia a stavu systému HSp, ktorei
1l2
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PRÍLoHA č.1

k Zmluve O17l2O23lZoS

obsahom ie:
- kontrola náhradného napájacieho zdrola,
- kontrola funkčnosti reproduktorov a hlasovei správy,
- funkčná skúška zariadení zobrazuiúcich jednotlivé stavy (ak ie táto volitel'ná funkcia

použitá),
- funkčná skúška vizuálnych siqnalizačných a zobrazouacích zariadení PoPlachu

a evakuácie osób a ich súčinnost s hlasovou správou podl'a STN EN 54-23 Elektrická
požiarna signalizácia časť 23,. zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizaČné
zariadenia,

- kontrola zaznamenávania údaiov v prevádzkovei knihe.

1.4. ročná (revízia) sv5tému HSp - odborná kontrola a prehliadka, ktorei obsahom ie:

- kontrola funkčnosti náhradného zdroia, vrátane skúŠobnej prevádzky HSP

na náhradný napáiací zdroi,
- kontrola funkčnosti vizuálnych zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osÓb,

- kontrola fu n kčnosti reprod u ktorov, ich stavu a zariaden í zobrazuiúcich ied notlivé
stavy,

- povrchu a vnútorného priestoru vrátane ieho očistenia,
- utesnenia, vodičov, spoiov, poistkových vložiek a svorkovníc,
- iednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíiania akumulátorov,
- záložných akumulátorov památi RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu

mimo prevádzky, -

- prepoienia iednotlivých zariadení,
- kontrola zrozumitel'nosti reči a hlasitosti evakuaČnei správy (túto Činnosť treba

vykonávať pri každei stavebnej alebo interiérovei zmene, ktorá mÓŽe mať vPlYv
na akustické pomery.

pre vylúčenie akýchkolVek pochybností platí, že ak sa vykoná roČná kontrola (revízia),

vykonávatel'nevykoná štvrťročnú kontrolu a mesačnú kontrolu pripadaiúcu na termín
vykonania ročnei kontroly.
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PRÍLoHA č.2
k Zmluve O17l2O23lZoS

Rozsah a obiem predmetu plnenia:

časť: ELEKTR|CKÁ PoŽIARNA slcNAllzÁcn

1 ústredňa Eps Schrack lPB6-X2A CP 1

2 akumulátor 12V 12v 4
3 automatický hlásič MTD 533X 93
4 tlačidlový hlásič McP 545X-l R 18
5 vstupno - vÝstupnÝ modul BX o14 4
6 releový modul BX-REL4 5
7 pomocný zdroi Pulsar 1
8 komunikátor GsM 1

časť: H láSoVÁ slGNA LlzAClA PoŽlARU

ToA VM 336oVA
TOAVP2421 1x42OW
TOA U5B Tuner

1l1

P.č. Druh zariadenia Tvp Počet
lksl

P.č. Druh zariadenia Tvp Počet
lksl

1 riadiaca jednotka ,l

1

1

2 <qqilgyec _
ilJner prehrávač2

3 zá]ohová jednotka napá jania VX 2oooDs 1

4 akumulátor _
reproduktor

12vl65Ah 2
5 3W/1,SW/o,8W 111
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