Príloha č.3.2 Výzvy
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z14/2020-6
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený pre vecné
a obchodné rokovania:

Slovenská národná galéria
Riečna č.1
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
164712
2020829943
SPSRSKBA
SK8180 0000 0070 7526
Mgr. art. Erika Trnková, riaditeľka vysunutého pracoviska
Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen
PhDr. Zuzana Gažíková, riaditeľka vysunutého pracoviska
Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bank. spoj.:
Číslo účtu:
Oprávnený pre vecné
a obchodné rokovania:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu :
(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako: „zmluvné strany“, alebo jednotlivo: „zmluvná
strana“)
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Servis
bezpečnostných systémov“, ktoré realizoval objednávateľ 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“).
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Článok l
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa služby –
kontrolnú a servisnú činnosť ochranného systému elektrickej požiarnej signalizácie ( ďalej len
„systém EPS“ ), elektrického zabezpečovacieho systému ( ďalej len „systém EZS“ ), ochranného
systému priemyselnej televízie ( ďalej len „systém PTV“ ) bližšie špecifikované v bode 1.2 tohto
článku v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok objednávateľa za riadne
vykonanie služby zaplatiť cenu v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
1.2.

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa vykonávať:
1.2.1. mesačné, štvrťročné a ročné kontroly systému EPS podľa prílohy č.1 a) vrátane
pravidelného servisu, odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie ) systému EPS,
1.2.2. pravidelné prehliadky systému EZS podľa prílohy č.1 b) vrátane pravidelného servisu,
odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie ) systému EZS,
1.2.3. funkčné skúšky systému PTV podľa prílohy č.1 b) vrátane pravidelného servisu,
odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie ) systému PTV
1.2.4. operatívne servisné zásahy systémov EPS, systémov EZS a systémov PTV ( ďalej len
„operatívny servis“),
1.2.5. zaškolenie obsluhy systémov EPS, systémov EZS a systémov PTV
( spoločne aj ako „služby“ ).

1.3.
Pravidelný servis v zmysle bodu 1.2.1. až 1.2.3. zahŕňa výkon drobných opráv, t. j. opráv s
vymedzenou maximálnou dobou práce jedného (1) servisného technika na jednu (1) hodinu počas
výkonu jednotlivých kontrol, skúšok a prehliadok, pri ktorom je možné odstrániť poruchu v
systéme, alebo na prvku a/alebo ide o dodatočné prispôsobenie funkčných nastavení podľa
požiadaviek objednávateľa, resp. je nevyhnutné vymeniť bežný spotrebný materiál, ktorým
servisný technik disponuje.
1.4. Operatívny servis v zmysle bodu 1.2.4. zahŕňa pozáručné servisné služby spočívajúce najmä
v odstraňovaní nedostatkov prevádzky systémov EPS, EZS a PTV pri ktorých sa vyžaduje oprava,
výmena častí, súčastí a komponentov technických prvkov jednotlivých systémov a zmeny
a úpravy v programovom vybavení.
1.5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s touto zmluvou a v súlade s právnymi
predpismi, technickými normami najmä zákonom č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti
elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej
kontroly, vyhláškou MPSVaR 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, zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.6. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami, kapacitami a
osobitnými oprávneniami a licenciami, ktoré sú potrebné k poskytovaniu služieb vyplývajúcich
z predmetu tejto zmluvy.
Článok 2
Miesto plnenia služby
2.1. Miestom poskytovania služieb podľa predmetu tejto zmluvy sú objekty Slovenskej národnej
galérie:
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Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen,
Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok,
( ďalej len „objekty objednávateľa“ ).
2.2. Popis, špecifikácia a rozsah systémov EPS, EZS a PTV v jednotlivých objektoch objednávateľa
je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Článok 3
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy
3.1. Všetky dokumenty súvisiace s touto zmluvou a to najmä objednávky, faktúry, revízie, výkazy,
protokoly a pod. zmluvné strany vypracovávajú v slovenskom jazyku a tieto dokumenty musia
obsahovať všetky dohodnuté a všeobecnými záväznými právnymi predpismi vyžadované údaje.
3.2. Poskytovateľ je povinný:
a) poskytovať služby uvedené v predmete tejto zmluve riadne a včas s odbornou
starostlivosťou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
b) odstrániť nedostatky a vady, ktoré evidentne zapríčinil poskytovateľ na svoje náklady v
lehote podľa čl. 4 bod 4.10. tejto zmluvy,
c) zaznamenať všetky zásahy do zabudovaných systémov EPS, EZS a PTV a zmeny zapísať
do príslušnej prevádzkovej knihy. Zmeny v príslušnej projektovej dokumentácii vykoná
poskytovateľ bezodplatne,
d) zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov, ktorí sa budú
pohybovať v objekte objednávateľa,
e) rešpektovať a dodržiavať všetky záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy,
prevádzkový režim a poriadok v objekte objednávateľa, s ktorými ho oboznámil
objednávateľ,
f) vykonať opravu a dodať náhradné diely v rámci operačného servisu iba po písomnom
odsúhlasení objednávateľom na základe predloženej a vopred schválenej cenovej ponuky ak
ide o postup podľa článku 5 bodu 5.4.,
g) písomne informovať objednávateľa o zmenách v právnych predpisoch, ktoré by mohli mať
vplyv na zmenu plnenia predmetu tejto zmluvy.
3.3. Objednávateľ je povinný:
a) vytvoriť poskytovateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v čo najkratšom
čase poskytovať služby podľa predmetu tejto zmluvy,
b) poskytnúť poskytovateľovi k nahliadnutiu aktuálnu projektovú a sprievodnú
dokumentáciu a prevádzkovú knihu príslušného systému,
c) oboznámiť poskytovateľa pred začatím poskytovania služieb o protipožiarnych a
bezpečnostných opatreniach platných v priestoroch objednávateľa, v ktorých je
nainštalovaný systém EPS, EZS a PTV,
d) sprístupniť miesto pre vykonanie požadovanej služby, s ohľadom na rešpektovanie
interných predpisov objednávateľa, t. j. prevádzkových opatrení v danom objekte,
e) poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb podľa tejto
zmluvy,
f) zabezpečiť účasť svojho zamestnanca zodpovedného za prevádzku systému EPS, EZS
a PTV pri individuálnom odskúšaní funkčnosti jednotlivých systémov po výkone prác
podľa predmetu tejto zmluvy,
g) viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním
služieb,
h) v dohodnutom termíne prevziať plnenie služby,
i) neodkladne po zistení poruchy systému EPS, EZS a PTV túto skutočnosť oznámiť
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poskytovateľovi na e-mailovú adresu alebo telefonicky kontaktnej osobe podľa článku 4
bodu 4.5.
Článok 4
Termíny a spôsob plnenia
4.1. Termíny poskytovania služieb uvedených v článku 1 v bode 1.2.1. až 1.2.3. sú uvedené v prílohe
č.3 tejto zmluvy. Konkrétny dátum vykonania služby si zmluvné strany dohodnú minimálne 5
pracovných dní vopred telefonicky alebo e-mailom na kontaktný údaj uvedený podľa článku 4
bodu 4.5.
4.2. Operatívny servis systémov EPS, EZS a PTV v zmysle článku 1 bodu 1.2.4. bude realizovaný na
základe samostatnej písomnej, e-mailovej alebo telefonickej požiadavky objednávateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje nastúpiť na servisný zásah, t. j. na výjazd na miesto plnenia na základe
požiadavky objednávateľa najneskôr do 24 hodín od času prijatia požiadavky objednávateľa, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade postupu podľa čl. 5 bodu 5.4. sa poskytovateľ
zaväzuje vypracovať a predložiť cenovú ponuku bezodkladne, najneskôr do troch dní od
diagnostiky poruchy a vykonať servisný zásah do 24 hodín po doručení písomného odsúhlasenia
cenovej ponuky objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.3. Poskytovateľ je povinný po každej vykonanej službe uvedenej v článku 1 bode 1.2.1. až 1.2.4.
uskutočniť zápis s opisom zisteného stavu v prevádzkovej knihe príslušného systému. Zároveň
je poskytovateľ povinný po každej vykonanej kontrole, funkčnej skúške, pravidelnej prehliadke
systému EPS, EZS a PTV vyhotoviť protokol o kontrole, funkčnej skúške, pravidelnej prehliadke
( ďalej len „protokol“ ). Po vykonaní ročnej kontroly systému EPS poskytovateľ vyhotoví
potvrdenie o jej vykonaní podľa §15 ods.7 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. ( ďalej len „
potvrdenie“ ); o vykonanej odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhotoví správu podľa §16
ods. 2 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ( ďalej len „správa OPaOS“ ). O zaškolení
obsluhy systému EPS, EPZ a PTV poskytovateľ vyhotoví prezenčnú listinu. Poskytovateľ je
súčasne povinný vyhotoviť osobitný doklad o každej vykonanej službe ( napr. montážny list,
servisný list, záznam o výkone prác, prezenčnú listinu a pod. ), ktorý potvrdí objednávateľ
a ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. Protokol, potvrdenie, správu OPaOS a osobitný doklad
potvrdí objednávateľ.
4.4. Protokol, potvrdenie a správu OPaOS vyhotoví poskytovateľ v 4 rovnopisoch ( z toho 2x pre
objednávateľa a 2x pre poskytovateľa ), prezenčnú listinu vyhotoví v 2 rovnopisoch, z toho jeden
pre objednávateľa a tieto doručí objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou.
4.5. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne
oznámiť objednávateľovi zoznam osôb poverených plnením tejto zmluvy v objektoch
objednávateľa, a to v rozsahu: meno a priezvisko, funkcia, číslo telefónu, e-mail, číslo
občianskeho preukazu a tiež telefónne číslo a e-mail pre nahlasovanie porúch jednotlivých
systémov EPS, EZS a PTV. Každú zmenu v zozname osôb poverených plnením zmluvy je
poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi bezodkladne, najneskôr 3 pracovné dni
pred výkonom služby.
4.6. Služby sa budú vykonávať za účasti prevádzkovateľa objektu objednávateľa, resp. ním poverenej
osoby, alebo správcu objektu objednávateľa. Objednávateľ písomne oznámi poskytovateľovi
zoznam osôb zodpovedných za prevádzku systémov a poverených obsluhou systémov
v jednotlivých objektoch objednávateľa v rozsahu meno a priezvisko, funkcia, číslo telefónu, email najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4.7. Zaškolenie zamestnancov objednávateľa zodpovedných za prevádzku systémov EPS, EPZ a PTV
a poverených obsluhou jednotlivých systémov v jednotlivých objektoch objednávateľa bude
realizované na základe samostatnej písomnej objednávky objednávateľa v termíne podľa dohody
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s objednávateľom, najneskôr však do 5-tich pracovných dní od prijatia objednávky
poskytovateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.8. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na vykonaný pravidelný a operatívny servis
6 mesačnú záručnú dobu. Záručná doba na novo inštalované súčiastky je 24 mesiacov. Záručná
doba začína plynúť dňom písomného potvrdenia objednávateľom o vykonaní pravidelného a
operatívneho servisu, t. j. dňom podpisu osobitného dokladu podľa článku 4 bodu 4.3. tejto
zmluvy.
4.9. Ak dôjde k poruche systému EPS, EZS a PTV z dôvodu neodborného zásahu obsluhou, zásahom
tretej osoby, úmyselným poškodením alebo živelnou udalosťou záručné podmienky sa v takýchto
prípadoch nevzťahujú.
4.10. Poskytovateľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu bezplatne najneskôr do 5 pracovných
dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii.
4.11. Na nároky objednávateľa z vád poskytovaných služieb poskytovateľom sa vťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok 5
Cena a platobné podmienky
5.1 Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku.
Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodli na jednotkových cenách za jednotlivé služby uvedených v cenníku,
ktorý tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy.
5.2 V jednotkových cenách za jednotlivé služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa potrebné
na poskytnutie služieb najmä dopravné, mzdové, režijné a iné súvisiace náklady vlastného
výkonu jednotlivých služieb uvedených v cenníku, ktorý tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy.
5.3 Každý servisný zásah v rámci operatívneho servisu, zahŕňajúci rozsah prác do jednej hodiny
a/alebo výmenu náhradných dielov do sumy 35,- EUR bez DPH je fakturovaný jednotkovou
cenou, ku ktorej sa pripočíta obstarávacia cena náhradných dielov zvýšená o zmluvnú
obstarávaciu prirážku uvedenú v cenníku, ktorý tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy.
5.4 Ak je pri servisnom zásahu v rámci operatívneho servisu potrebné zabezpečenie funkčnosti
systému EPS, EZS, PTV realizovať nákupom náhradného dielu v cene vyššej ako 35,- EUR bez
DPH a/alebo ide o rozsah prác nad jednu hodinu , predloží poskytovateľ objednávateľovi cenovú
ponuku, ktorá bude obsahovať podrobnú cenovú kalkuláciu s uvedením predpokladaného
rozsahu prác a potrebných náhradných dielov. Náklady na náhradné diely ocení na základe
preukázateľných obstarávacích cien náhradných dielov zvýšených o zmluvnú obstarávaciu
prirážku. Po písomnom odsúhlasení cenovej ponuky objednávateľom poskytovateľ vykoná
servisný zásah. Pri fakturácii poskytovateľ predloží doklady preukazujúce obstarávaciu cenu
použitých náhradných dielov.
5.5 K cene bez DPH bude fakturovaná DPH v zmysle platných všeobecne záväzných právnych
predpisov účinných v čase fakturácie.
5.6 Právo fakturovať riadne a včas vykonané služby uvedené v článku 1 bode 1.2. až 1.4. tejto
zmluvy vzniká poskytovateľovi dňom písomného potvrdenia o vykonanej činnosti
objednávateľom na základe dokladu uvedeného v článku 4 bod 4.3. tejto zmluvy. Prílohou
faktúry musia byť aj schválené cenové ponuky operatívneho servisu a ostatné doklady podľa
článku 5 bodu 5.4 a podľa tejto zmluvy.
5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak finančný limit celkovej ceny za služby predmetu zmluvy vo
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výške ...........EUR bez DPH nebude vyčerpaný počas doby 24 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy, môžu zmluvu predĺžiť až do vyčerpania finančného limitu.
5.8 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne vystavená,
objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
5.9 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázaného doručenia objednávateľovi.
5.10Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu
objednávateľa na účet poskytovateľa.
5.11Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

Článok 6
Zmluvné pokuty, zodpovednosť za škodu
6.1. Poskytovateľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý
deň omeškania, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote dohodnutej v článku 5 bode 5.9 tejto
zmluvy.
6.2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu, ak poskytovateľ nevykonal načas čo i len jednu zo
služieb v termíne uvedenom v článku 4 bode 4.1., a to vo výške 50% z ceny dohodnutej služby
bez DPH podľa prílohy č.4 tejto zmluvy. Príslušnú službu zabezpečí poskytovateľ dodatočne
v náhradnom termíne stanovenom objednávateľom.
6.3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania
v prípade, ak poskytovateľ nenastúpi na servisný zásah v lehote podľa článku 4 bodu 4.2. tejto
zmluvy.
6.4. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na náhradu škôd, ktoré by stranám vznikli
porušením zmluvných povinností.
6.5. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia
druhej strane preukázateľnú škodu, ktorá jej ich neplnením vznikne.
6.6. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na systéme EPS, EPZ a PTV po vykonaní
operatívneho servisu, pokiaľ sa vady vyskytnú v priamej príčinnej súvislosti s vykonaním
operatívneho servisu.
6.7. Pri zodpovednosti za škodu sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §373 až §386
Obchodného zákonníka.

Článok 7
Dôverné informácie
7.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si
zmluvné strany poskytli alebo poskytnú v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy a počas trvania
tejto zmluvy a ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva v zmysle §17 Obchodného zákonníka,
alebo o ktorých aspoň jedna zo zmluvných strán vyhlási, že ich považuje za dôverné ( ďalej len
„dôverné informácie“ ) a zaväzujú sa, že ich budú chrániť pred zverejnením alebo poskytnutím
tretím osobám a nezverejnia a neprezradia ich inej osobe ani ich nepoužijú v rozpore
s dohodnutým účelom pre svoje potreby.
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7.2. Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať
bez časového obmedzenia , a to aj po zániku tejto zmluvy.
Článok 8
Doba trvania zmluvy a zánik zmluvy
8.1. Zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do
vyčerpania finančného limitu podľa článku 5 bodu 5.7 tejto zmluvy podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
8.2. Pred uplynutím dohodnutého času je možné túto zmluvu ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou,
c) písomným odstúpením od zmluvy.
8.2. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne vypovedať bez udania dôvodu s
výpovednou lehotou tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
8.3. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje podstatné porušenie
svojich povinností dohodnutých v tejto zmluve alebo ak činnosť osôb konajúcich za príslušnú
zmluvnú stranu je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane na adresu jej sídla.
8.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak:
a) voči poskytovateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
b) poskytovateľ vstúpil do likvidácie.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
9.1

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy sú určené
pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.

9.2

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude doručovaná na adresy uvedené
v zmluve. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri
doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po
dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenej
v zmluve, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.

9.3

Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných údajov (napr. číslo účtu, e-mailova
adresa, tel. číslo ) je zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, povinná bezodkladne písomne
oznámiť druhej zmluvnej strane spolu s uvedením nového údaju.

9.4

Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve,
ktoré sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stávajú jej
neoddeliteľnou súčasťou.

9.5

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
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9.6 Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona
o slobodnom prístupe k informáciám ( zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov )
v spojení s ustanoveniami § 1 ods.2 Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Z. z. v znení
neskorších predpisov ) a ustanoveniami § 47a zákona č. 546/2010 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
9.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie
Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Zmluvu zverejní objednávateľ.
9.8

Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť zmluvu a že táto zmluva nebola
uzavretá za nevýhodných podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne prehlasujú, že túto
zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

9.9

Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č.1a: Podrobný popis obsahu kontrol zariadení systému elektrickej požiarnej
signalizácie.
Príloha č.1b: Podrobný popis obsahu pravidelných prehliadok a funkčných skúšok zariadení
elektrického zabezpečovacieho systému a zariadení systému priemyselnej televízie.
Príloha č.2: Popis špecifikácie jednotlivých systémov EPS, EZS, PTV v jednotlivých
objektoch.
Príloha č.3:Termíny vykonania kontrol, pravidelných prehliadok, funkčných skúšok,
odborných prehliadok a odborných skúšok jednotlivých systémov EPS, EZS, PTV.
Príloha č.4: Cenník kontrol, pravidelných prehliadok, funkčných skúšok, odborných prehliadok
a odborných skúšok systémov EPS, EZS, PTV, cenník operačného servisu systémov EPS, EZS
a PTV, zaškolenia obsluhy a zmluvnej prirážky.

V Bratislave, dňa ...........................

V ................. , dňa .........................

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

.......................................................
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
Generálna riaditeľka
Slovenská národná galéria

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

Príloha č.1a)
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Podrobný popis obsahu kontrol zariadení systému elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „
systém EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov.
A) Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä:
1) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
2) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich
jednotlivé stavy,
3) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
4) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
B) Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä:
1) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
2) kontrola hlásičov požiaru
a) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a
odstránenia povrchovej nečistoty,
b) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
c) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
d) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s
ionizačnými hlásičmi,
3) funkčná skúška výstupov
a) ovládacích zariadení,
b) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
c) doplňujúcich zariadení,
4) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
C) Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä:
1) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na
náhradný napájací zdroj,
2) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
a doplňujúcich zariadení
a) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
b) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
c) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
d) napätia Poskytovaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení
zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
e) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo
prevádzky,
f) prepojenia jednotlivých zariadení,
3) kontrola hlásičov požiaru,
a) funkčných parametrov hlásičov,
b) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,
c) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.
D) Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému EPS
v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., podľa noriem STN 33 2000-6, STN EN 54-1,
STN 33 2000-4-41.

Príloha č.1b)
Podrobný popis obsahu pravidelných prehliadok a funkčných skúšok zariadení elektrického
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zabezpečovacieho systému (ďalej len „ systém EZS“) a zariadení systému priemyselnej televízie
( ďalej len „systém PTV“ )
A) Obsahom pravidelnej prehliadky systému EZS je v zmysle slovenskej technickej normy STN
TS 50131-7 a TNI 33 4591
overenie fyzického stavu zariadení EZS, správne nastavenie, kontrola programovania systému a
vykonanie úkonov na zabezpečenie spoľahlivej funkcie EZS ( napr. výmena chybných súčastí,
výmena batérií a akumulátorov ). Dodávateľ/ poskytovateľ vykoná úplnú kontrolu systému podobne
ako je to pri skúšaní a odovzdávaní systému. Najmä:
 kontrola napájacieho zdroja ( vrátane pevného prívodu ),
 záťažový test zálohovacieho akumulátora ( a jeho prípadná výmena ),
 kontrola ústredne EZS a pripojenia kabeláže,
 akustická skúška vnútorných sirén,
 akustická skúška vonkajšej sirény a test zálohovacieho akumulátora (a jeho prípadná
výmena ),
 test hlasového telefónneho komunikátora ( prípadne zmena tlf. čísel )
 test digitálneho komunikátora, kontrola spojenia s PCO,
 kontrola vysielača na PCO, kontrola spojenia a záložného akumulátora,
 odstránenie nečistôt a skúška správnej funkcie všetkých snímačov,
 skúška pokrytia pri detektoroch pohybu a ich prípadné nastavenie,
 kontrola funkčnosti detektorov dymu, úniku plynu,
 kontrola magnetických detektorov otvorenia,
 skúška akustických detektorov rozbitia skla,
 kontrola vysielacieho VF signálu pri všetkých bezdrôtových prvkoch,
 výmena napájacích batérií.
B) Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie systému
EZS 1x za dva roky
v zmysle noriem STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-6.
C) Funkčná skúška systému PTV ( uzavretého kamerového systému ) pozostáva najmä z
kontroly:
 funkčnosti systému,
 činnosť servera,
 funkčnosti kamier, ich vyčistenia a upevnenia,
 ostrosti kamier,
 napájacích zdrojov,
 kabelážnych spojov, konektorov, redukcii,
 monitorov a ich súčastí,
 softwaru nahrávacieho zariadenia a prípadnej konfigurácie,
 digitálneho záznamového zariadenia a všetkých jeho súčastí,
 a vyčistenia všetkých súčastí systému.
D) Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie systému
PTV 1x za dva roky
v zmysle noriem STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-6.
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Príloha č.2
Popis špecifikácie jednotlivých systémov EPS, EZS, PTV v jednotlivých objektoch
Popis systému elektrickej požiarnej signalizácie Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen

Popis
ústredňa F-Pro MCU 304
opticko- dymový hlásič SSD 633
kombinovaný opticko-tepelný hlásič STD 633
lineárny opticko-dymový hlásič Fireray
tlačidlový hlásič vnútorný MCP 633 ABS
tlačidlový hlásič vonkajší MCP 633 ALU
siréna SDM 933
náhradný zdroj pre ústredňu (12V/26 Ah) TP 12-26
vstupno-výstupný modul IOM 933-1

Počet ks
1
156
7
2
15
3
17
2
1

Popis elektrického zabezpečovacieho systému Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen

Popis
ústredňa PX 500
doplnkové zdroje Previs 13V-5A
doplnkové zdroje Previs 13V-3A
ovládací panel
priestorové detektory
detektory rozbitia skla
magnetické detektory
mechanické detektory
detektory zaplavenia
tiesňové hlásiče bezdrôtové - prijímač
tiesňové hlásiče tlačidlové- vysielač
ALVIS, nadstavbový systém:
PC zostava PC-EXP
LCD monitor
UPS SU 620 INET
komunikačné modemy

Počet ks
1
2
2
3
123
27
14
2
3
14
5
1
2
1
2
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Popis elektrického zabezpečovacieho systému Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, 034 01
Ružomberok
Popis
ústredňa SATEL INTEGRA 128
ovládací panel
expander
pohybový PIR snímač
magnetický kontakt
snímač rozbitia skla
bezdrôtový tiesňový - prijímač, vysielač
komunikátor
vnútorná piezosiréna
signalizačné LED tablo
akumulátor 12V/17Ah

Počet ks
1
2
4
27
8
1
1/2
1
1
1
1

Popis systému PTV ( uzavretý kamerový systém ) Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen

Popis
záznamové zariadenie NET VISION
kamera interiérová
kamera exteriérová
zálohové zdroje PREVIS/akumulátor
zdroje kamier/akumulátor
zdroj UPS
výstup: monitor

Počet ks
2
24
8
5/5
3/3
3
5

Popis systému PTV Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok
Popis
záznamové zariadenie HDS 2004
kamera interiérová
kamera exteriérová
výstup: monitor

Počet ks
1
9
4
1
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Príloha č.3
Termíny vykonania kontrol, pravidelných prehliadok, funkčných skúšok, odborných
prehliadok a odborných skúšok jednotlivých systémov EPS, EZS, PTV.

1.Termíny vykonávania kontrol a odborných prehliadok a odborných skúšok systému EPS
Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen
Typ kontroly
Mesačná

Štvrťročná
Ročná + OPaOS

Rok

Mesiac

2020
2021

november
január, február, apríl, máj, júl, august, október,
november
január, február, apríl, máj, júl, august, október
marec, jún, september,
marec, jún, september
december
december

2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

OPaOS: odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie systému EPS
Poznámka: Termín vykonania OPaOS je totožný s termínom vykonania ročnej kontroly, pokiaľ nepôjde o
OPaOS vyplývajúcu z vykonaného operatívneho servisu, ktorý si vyžaduje aj výkon OPaOS.

2.Termíny vykonávania pravidelných prehliadok systému EZS a funkčných skúšok systému PTV
vrátane OPaOS
Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen, Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, 034 01
Ružomberok
1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

marec

jún

september

2020

-

-

2021

PP+FS

PP+FS

PP+FS

2022

PP+FS

PP+FS

PP+FS

Rok

4. štvrťrok
december
PP+FS
PP+OPaOS EZS;
FS+OPaOS PTV

PP: pravidelná prehliadka systému EZS
FS: funkčná skúška systému PTV
OPaOS EZS: odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie systému EZS
OPaOS PTV: odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie systému PTV
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Príloha č.4
Cenník kontrol, pravidelných prehliadok, funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných
skúšok systémov EPS, EZS, PTV, cenník operačného servisu systémov EPS, EZS a PTV,
zaškolenia obsluhy a zmluvnej prirážky.
Tabuľka č.1
Typ kontroly
EPS

Jednotková cena v EUR
bez DPH
Zvolenský zámok, Zvolen

mesačná
štvrťročná
ročná + OPaOS
Poznámka:
Jednotková cena zahŕňa aj výkon pravidelného servisu podľa článku 1 bodu 1.3. zmluvy a ostatné náklady
podľa článku 5 bodu 5.2 zmluvy.
Tabuľka č.2
Typ kontroly

Jednotková cena v EUR bez DPH
Zvolenský zámok,
Zvolen

Galéria ĽF,
Ružomberok

pravidelná prehliadka EZS
funkčná skúška PTV
Poznámka: periodicita: štvrťročne
Jednotková cena zahŕňa aj výkon pravidelného servisu podľa článku 1 bodu 1.3. zmluvy a ostatné náklady
podľa článku 5 bodu 5.2 zmluvy.
Tabuľka č.3
Predmet ocenenia

Jednotková cena v EUR za hodinu bez DPH
Zvolenský zámok,
Zvolen

operatívny servis EPS

Galéria ĽF,
Ružomberok
nie je predmetom zmluvy

operatívny servis EZS
operatívny servis PTV
Poznámka:
Jednotková cena zahŕňa všetky náklady podľa článku 5 bodu 5.2 zmluvy.
Tabuľka č.4
Predmet ocenenia

Jednotková cena v EUR bez DPH
Zvolenský zámok,
Zvolen

OPaOS EPS

Galéria ĽF,
Ružomberok
nie je predmetom zmluvy

OPaOS EZS
OPaOS PTV
Poznámka:
Jednotková cena za OPaOS EPS, ktorú je potrebné vykonať v prípade operatívneho servisu, ak si ju tento
vyžaduje.
Jednotková cena za OPaOS EZS, OPaOS PTV , ktorú je potrebné vykonať 1x za dva roky a v prípade
operatívneho servisu, ak si ju tento vyžaduje.
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Spoločne pre systémy EPS, EZS a PTV

Tabuľka č.5
Predmet ocenenia

V percentách ( % )

Zmluvná obstarávacia
prirážka na materiál
Poznámka:
Náklady na náhradné diely ( materiál ) ocení poskytovateľ na základe preukázateľných obstarávacích cien
náhradných dielov zvýšených o zmluvnú obstarávaciu prirážku.

Zaškolenie obsluhy EPS, EZS a PTV
Tabuľka č.6
Predmet ocenenia

Zaškolenie EPS
Zaškolenie EZS
Zaškolenie PTV

Jednotková cena v EUR bez DPH
Zvolenský zámok,
Galéria ĽF,
Zvolen
Ružomberok
nie je predmetom zmluvy

Poznámka:
K jednotkovým cenám podľa tohto cenníka bude fakturovaná DPH v zmysle platných
všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase fakturácie.
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