ZMLUVA č. 01/2019/EPS
o poskytovaní komplexných servisných služieb na zariadeniach
elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

1. Dodávateľ:
Obchodné meno:
v zastúpení:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
banka, číslo účtu:
zapísaný:

SESFK, s. r. o.
František Kandráč
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, SR
51 489 538
SK2120724617
SK80 0900 0000 0051 4542 9038, SLSP
Obch. register: Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43560/V

a
2. Objednávateľ:
Obchodné meno:
v zastúpení:
sídlo:
IČO:
DPH:
banka, číslo účtu:

Obecná knižnica, príspevková org.
Mgr. Katarína Haboráková, vedúca PO
Šarišské Dravce 67, 082 73 Šarišské Dravce, SR
42089476
2120355930
SK63 0200 0000 0037 3231 8253, VUB

I.
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému
v obchodnom registri a živnostenskom registri.

II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je:
a) pozáručný servis zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
b) štvrťročná a ročná kontrola EPS na pracovisku objednávateľa podľa Vyhlášky MV SR
č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky
jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
2. Miestom plnenia zmluvy je objekt Kaštieľ v obci Šarišské Dravce.

III.
Povinnosti dodávateľa a objednávateľa
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pozáručný servis, pravidelné skúšky činnosti a odborné
prehliadky a skúšky EPS na pracovisku objednávateľa uvedeného v článku II. tejto zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie poruchy na systéme EPS do 24 hodín od jej
nahlásenia. Poruchy bude objednávateľ oznamovať telefonicky na číslo 0915971256.
3. Dodávateľ sa zaväzuje:
a) štvrťročnú kontrolu zariadenia EPS vykonať raz za tri mesiace v súlade s Vyhláškou MV SR
č. 726/2002 Z. z. podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
b) ročnú kontrolu zariadenia EPS vykonať raz za rok v súlade s Vyhláškou č. 726/2002 Z. z. podľa
harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Ročná kontrola je ukončená predložením alebo doručením potvrdenia o vykonaní kontroly.
5. Dodávateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov zariadenia elektrickej požiarnej
signalizácie uviesť písomne v prevádzkovej knihe zariadenia EPS.
6. V prípade neoprávnenej manipulácie na systéme pracovníkom objednávateľa, alebo inou
neoprávnenou osobou bude jeho oprava vykonaná dodávateľom na náklady objednávateľa, ktoré nie
sú zahrnuté v cene na servis.

IV.
Cena
1. Cena za pozáručný servis zariadenia objednávateľa uvedeného v článku II. tejto zmluvy bude
fakturovaná za každý prípad jednotlivo podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za štvrťročnú kontrolu a ročnú kontrolu na zariadení EPS bude fakturovaná kvartálne podľa
cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu fakturovanú aj za náhradne diely použite na opravu
zariadenia EPS.
4. Ceny sú uvedené s DPH.

V.
Fakturačné a platobné podmienky
1. Zmluvne strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy
platbou oproti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad je faktúra doložená potvrdeným servisným
listom zo strany objednávateľa a dodávateľa.
2. Odsúhlasenie plnenia vykonávajú oprávnený pracovníci dodávateľa ihneď po ukončení výkonu
na servisnom liste, na základe čoho dodávateľ zašle objednávateľovi faktúru.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi faktúru do 14 dní odo dna jej doručenia.

VI.
Majetkove sankcie
1. Dodávateľ môže požadovať od objednávateľa za každý deň omeškania s platením faktúry zaplatenie
0,5% z dlžnej sumy.
2. Zodpovednosť za vady výkonov uskutočňovaných podľa čl. II. tejto zmluvy a z toho vyplývajúce
majetkove sankcie si bude objednávateľ uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obch. zákonníka.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Tato zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými
stranami.
2. Zmluvne strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať
s okamžitou platnosťou v prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti druhou stranou.
Podstatným porušením sa považuje hlavne:
a) nezaplatenie faktúry za vykonane služby objednávateľom 14 dni po dobe platnosti,
b) nenastúpením na servisný zásah po opakovanej písomnej výzve objednávateľa dodávateľovi,
c) nevykonaním kontrolnej činnosti dodávateľom dva mesiace za sebou.
3. Tato zmluva môže byť menená písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma zmluvnými
stranami.
4. Tato zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden pre dodávateľa a jeden pre objednávateľa.
5. Súčasťou tejto zmluvy je cenová príloha za vykonané štvrťročné a ročné preventívne prehliadky
a odborné prehliadky a skúšky na zariadení objednávateľa, ktorá môže byt priebežne menená podľa
počtu prihlásených alebo odhlásených komponentov na zariadení EPS.
6. Dodávateľ prehlasuje, že jeho pracovníci sú vyškolení z ochrany a bezpečnosti pri práci BOZP.

VIII.
Prílohy
Príloha č. 1: Cenník pravidelných kontrol a pozáručného servisu zariadenia EPS.
Príloha č. 2: Harmonogram vykonávania štvrťročných a ročných kontrol zariadenia EPS.

Objednávateľ :
V Šar. Dravciach 27.06.2019

------------------------------------------

Dodávateľ:
V Košiciach 27.06.2019

---------------------------------

Príloha č. 1 k zmluve č. 01/2019/EPS

CENNÍK
pravidelných kontrol a pozáručného servisu zariadenia EPS

1. Kontrola bude fakturovaná nasledovne:
Štvrťročná kontrola: 150,00 Eur s DPH
Ročná kontrola:

350,00 Eur s DPH

V uvedených cenách sú zahrnuté dopravne náklady.

2. Každá oprava zrealizovaná na základe vyzvania užívateľa systému bude fakturovaná
nasledovne:
a) 10,00 Eur s DPH za každú aj začatú hodinu výkonu činnosti jedného servisného
pracovníka,
b) dopravné náklady - 0,70 Eur s DPH/km,
c) cena použitého materiálu pri oprave.

Príloha č. 2 k zmluve č. 01/2019/EPS

Harmonogram vykonávania štvrťročných a ročných kontrol EPS

Druh skúšky

Dátum vykonania

štvrťročná kontrola

august

Ročná kontrola

máj

november

február

